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Кіріспе 

Алматы энергетика және байланыс университетінде 5В071700 – «Жылу 

энергетикасы» мамандығы бағытында оқитын студенттер үшін 2015 жылдан 

бастап «Дәстүрлі емес және жаңартылатын энергия көздері» атты жалпы 

кәсіби пәні бойынша дәрістер  оқытылады. «Дәстүрлі емес және 

жаңартылатын энергия көздері» пәні соңғы онжылдықта әлемде 

энергетиканың дамуының жалпы үрдістерінің көрінісі болып табылады. 

Электр және жылу энергиясы өндірісінің тұрақты өсуіне байланысты 

табиғатқа экологиялық жүктеме баламалы жолдарды іздеуге мәжбүрлейді. 

Бұған отын қазбаларының табиғи ресурстарының таусылу 

перспективасы да ықпал етеді. Жаңартылатын энергия көздерінің басты 

артықшылығы - қоршаған ортаға теріс әсерінің болмауы немесе ең аз әсер 

етуі. Көптеген дамыған елдерде жаңартылатын энергия көздері есебінен 

өндірілетін энергия үлесі үнемі артып келеді, ал кейбір елдерде 30% - ға 

жақындап келеді. 

Мұндай энергияның өзіндік құны көп жағдайда дәстүрлі электр 

станцияларына қарағанда әзірше жоғары, сондықтан жаңғыртылатын энергия 

көздерін қолданысқа енгізу процесін біздің мемлекетте өз тарапынан қолдап 

отыр.  Жаңартылатын энергия көздері электр және жылу желілері жоқ немесе 

желілерге қосылу орынсыз болып табылатын автономды энергиямен 

жабдықтауда сәтті қолданылуы мүмкін. Қазіргі таңда  «шағын» және 

автономды энергетикада жаңартылатын көздер барынша қолданылуда. 

Жаңартылатын энергия көздерінің нақты түрлерін пайдаланатын 

энергетикалық қондырғылар көбінесе болашақ жылу энергетиктер оқитын 

курстардан тыс шығатын     технологиялар мен аппаратуралық ресімдерге 

негізделген. Осы мәселелер бойынша қажетті түсініктер алатын неғұрлым 

қолжетімді әдебиеттер  декларативті, ал көп жағдайда жарнамалық сипатта 

кездеседі. Сонымен қатар, арнайы ғылыми-техникалық басылым әдетте 

энергияның бір түріне арналады. Жаңартылған және баламалы энергия 

көздері саласында жаңа техникалық шешімдер үнемі пайда болып, жылдам 

қарқынмен дамығандықтан, техниканың осы саласына арналған толыққанды 

оқулық жасау өте қиын. Сондықтан аталған пән бойынша студенттерді 

даярлау ең алдымен оқытушылардың жеке тәжірибесі мен көзқарастарына 

негізделген авторлық курстар негізінде жүргізіледі. 

Оқу құралы авторының мақсаты - жаңартылатын энергия көздерін 

пайдаланатын энергетикалық қондырғылардың даму болашағы мен жағдайы, 

негізгі технологиялары, ресурстары туралы жалпы түсініктер беру, 

студенттерді осы мәселеде өз бетінше бағдарлауды үйрету және арнайы 

әдебиетті пайдалана білуге бейімдеу. Оқушылардың мамандануына тікелей 

байланысты, оның ішінде бұрын оқу курстарына қосылмаған кейбір 

теориялық және практикалық сұрақтар қарастырылды. 

Әрбір тараудың соңында келтірілген өзіндік  бақылауға арналған 

сұрақтар дәрістің маңызды сәттеріне оқушылардың назарын аударуға 

бейімделген және материалды меңгеру дәрежесін тексеруге мүмкіндік береді, 
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ал ұсынылған әдебиетті оқу – бұрын оқу курстарына қосылмаған тақырып 

бойынша бар білім көлемін кеңейтуге және тереңдетуге бағытталған. 
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1 Әлемде жаңартылатын энергияны пайдаланудың қазіргі жағдайы 

 

1.1 Жаңартылатын энергия көздерінің негізгі ұғымдары 

Қолданыстағы энергия ресурстары екі негізгі түрге бөлінеді: 

жаңартылатын және жаңартылмайтын (сарқылатын). Жаңартылмайтын 

(сарқылатын) энергия көздері  электр, жылу және механикалық энергиясын  

(көмір, мұнай, газ, сланец, уран, және т.б.) өндіру үшін адамдар  

пайдаланатын заттардың табиғи қорлары болып табылады. Бұл көздердегі 

энергия бір-біріне байланысты нысаналы нәтиже ретінде қалыптастырылады 

және адамдарың қызмет әсерінен босатылады. 

Көмір, мұнай және газ отын-энергетикалық баланстың (ОЭБ) құрамына 

кіреді және  жергілікті отын түрлері ретінде қарастырылады. 

Қазіргі уақытта экономиканың әртүрлі секторларында жаңартылатын 

энергия көздерін (ЖЭК) пайдалануға қызығушылық артып келеді. Бұл  

қызығушылық - энергияны үнемдеуге және ресурстарды үнемдейтін 

технологияларға көшу, шешуші мәнге ие болатын әлемдік державалардың 

энергетикалық саясатындағы тұрақты өзгерістерге байланысты. 

Біріккен ұлттар ұйымдарының (БҰҰ) жүйесі, сондай-ақ басқа да 

халықаралық ұйымдар осы мәселеге үлкен назар аударады. Еуропалық 

Одақтың қаражаты есебінен жаңартылатын энергия саласында жұмыс істеуге 

қаражат бөлінеді. Осы саланың жағдайын талдау және дамыту 

перспективаларына арналған халықаралық симпозиумдар, конференциялар 

мен кездесулер саны артып келеді.  

БҰҰ бас секретары Антониу Гутерреш жаһандық энергетиканы дамыту 

мәселелеріне арналған  жоғары деңгейлі симпозиумда осы ұйымға 

қатынасатын барлық елдерді, біздің планетаның әрбір тұрғынын қолжетімді, 

сенімді және замануи энергия көздерімен қамтамасыз етуге шақырды және 

әлемде тұрғындардың саны артқан сайын  экологиялық тұрғыдан таза 

энергияға мұқтаждық та арта беретін атап өтті. Әрине, осындай глобалды 

мәселенің шешімін табу  үшін әлемдік энергетика жүйесін түрлендіру қажет, 

қоршаған ортаға зиянын тигізбейтін жаңартылатын энергия көздері жүйесін 

дамыту қажеттігіне тоқталды. 

 

1.2 Жаңартылатын энергияның Қазақстан Республикасындағы  

даму жағдайы мен келешегі 

 

Қазақстанда қазіргі жаңартылатын энергияны пайдалану елдің 

индустриялық-инновациялық дамуының ұлттық стратегиясына енгізілген 

және бұл үдеріс сервистік-технологиялық экономика құру бағытындағы  

мемлекеттік институттар мен қоғамның одан әрі дамуы бойынша қабылданған 

бірқатар шаралармен байланысты. 

Жаңартылатын энергия көздері, энергия тиімділігі және энергия 

үнемдеу саласындағы мәселелер 2004 жылы құрылған Қазақстан 
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Республикасының Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі 

құзырында. Аталған министрліктің мәліметтері бойынша, Қазақстан аумағы 

үшін ең перспективалы болып табылатын ЖЭК мынадай түрлері бар: 

- жел қуаты (жылына 929 млрд кВт / сағ); 

- судың жалпы энергиясы  (жылына 170 млрд кВт∙сағ құрайды, оның 

іске асыруға мүмкін техникалық қуаты - жылына 62 млрд кВт · сағ., оның 

ішінде жылына 8,0 млрд кВт·сағ шағын гидроэлектр станцияларының 

әлеуетінде); 

- күн энергиясы (фотоэлектрлік қондырғылар және күн коллекторлары, 

жылу қуатының әлеуеті - жылына 2,5 млрд кВт/сағ, республикада  күн 

энергиясының дамуына әлемдегі ең үлкен кремний шикізаты (85 млн тонна) 

ықпал етеді. 

ЖЭК-тің жалпы әлеуеті өте ауқымды және 1 триллионнан кВт/сағ. 

астамға бағаланады. Қазақстан республикасында ЖЭК қолданудың негізгі 

көрсеткіштерінің ағымдық жағдайын және жетістіктерін 1.1 - кестеден 

берілген мәліметтер баяндайды. 

 

1.1 кесте - Қазақстан Республикасында ЖЭК қолданудың негізгі 

көрсеткіштері 
Атауы Индикатор 2013ж. 

ЖЭК 

үлесі 

 

2014 ж.  

ЖЭК 

үлесі 

 

2015 ж.  

ЖЭК 

үлесі 

 

2016 ж.  

ЖЭК 

үлесі 

 

2017 ж.  

ЖЭК 

үлесі 

 

2018 ж.  

ЖЭК 

үлесі 

 

Электр 

энергиясын 

өндірудегі 

ЖЭК үлесі 

2020 жылға 

дейін күн 

және жел 

энергиясының 

үлесін 3% - ға 

жуықтату 

0,59  0,62 0,77% 0,98% 1,0 1,2 

Ағымдық 

жағдаймен 

салыстырғанда 

көмір қышқыл 

газы 

шығуларының 

азайуы 

2012 ж. 

деңгейінен 

2030 ж. дейін 

15% азайту 

 

+4,2% 

 

115,51

млн т 

+3,5% 

 

114,78 

млн т 

-9,3% 

 

110,20 

млн т 

+3,2% 

 

112,59 

млн т 

+4,5% 

 

117,45 

млн т 

+5,2% 

 

121,25 

млн т 

 

Қазақстан Республикасының «жасыл экономикаға» көшуі жөніндегі 

тұжырымдамасы Қазақстан халқының әл-ауқатын, өмір сүру сапасын 

арттыру және елдің әлемнің неғұрлым дамыған 30 елінің қатарына кіруі 

арқылы қоршаған ортаға түсетін жүктеме мен табиғи ресурстардың тозуын 

барынша азайта отырып, жаңа тұрпаттағы экономикаға көшу мақсатында 

терең жүйелі жаңартулар үшін негіз қалайды. 

«Жасыл экономикаға» көшу үшін негізгі басты міндеттер анықталған:  

       - су, жер және басқа биологиялық ресурстарды  пайдалану және оларды 

басқару тиімділігін арттыру;   
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      - қолда бар инфрақұрылымды жаңғыртып, жаңаларын салу; 

        - қоршаған ортаға қысымды жұмсартудың рентабельдік жолы арқылы 

халықтың әл-ауқаты мен қоршаған ортаның сапасын арттыру; 

       - ұлттық қауіпсіздікті, соның ішінде су қауіпсіздігін арттыру болып 

табылады. 

       «Жасыл экономикаға» көшу жөніндегі тұжырымдама үш кезеңмен іске 

асырылады: 

      - 2013-2020 жж. – осы кезеңде мемлекеттің негізгі басымдығы 

ресурстарды пайдалануды оңтайландыру және табиғат қорғау қызметінің 

тиімділігін арттыру, сондай-ақ «жасыл» инфрақұрылымды құру болады; 

        - 2020-2030 жж. – қалыптасқан «жасыл» инфрақұрылым базасында суды 

ұқыпты пайдалануға, жаңартылатын энергетика технологияларын дамытуды 

көтермелеп, ынталандыруға және оны кеңінен пайдалануға, сондай-ақ 

құрылыстарды энергия тиімділігінің жоғары стандарттарының базасында 

салуға бағдарланған ұлттық экономиканы жаңарту басталады; 

      - 2030-2050 жж. – ұлттық экономиканың табиғи ресурстардың 

жаңартылуы мен орнықтылығы қағидаттарында пайдалануды талап ететін 

«үшінші өнеркәсіптік төңкеріс» деп аталатын қағидаттарға көшуі. 

Энергетикалық секторды жасылдандыру келесі  бағыттарға негізделген: 

- жаңартылатын энергия көздерін енгізу; 

- энергияны газдандыру; 

- парниктік газдар шығарындыларын азайту. 

«Жасыл экономиканы» дамытудың басымдықтарының бірі – жаңартыл-

атын энергия көздерін дамыту болып табылады.  

Энергетикалық секторды жасылдандырудың 2013-2018 жылдарға 

арналған Тұжырымдамасына сәйкес 2020 жылға дейін  электр энергиясын 

өндірудің жалпы көлеміндегі жаңартылатын энергия көздерінің 3% үлесін 

қамтамасыз ету қажет және баламалы және жаңартылатын энергия көздерінің 

үлесі 2050 жылға қарай 50% - ды құрауы тиіс.   

2017 жылдың ақпан айында өткен жасыл экономикаға өтуге арналған 

Кеңестің отырысында  Қазақстан Республикасының  энергетика министрі  

Бозумбаев  Қ.А.  Қазақстандық электр станцияларының жиынтық қуаты - 

21307 МВт, қолда бар қуаты - 17 500 МВт  құрайтынын атап өтті.   

Қазақстанда 2015-2016 жылдары аралығында жылдық  максималды 

жүктеме 13 279 МВт-ты  құрады және жылдық энергия тұтынуды қамтамасыз 

ету жоғары резервтік  деңгейде болды. 

2015 жылы электр энергиясын өндіру  90 796 млн  кВт∙сағ – ты құрады 

Мониторинг  қорытындысы бойынша 2016 жылы жаңартылатын 

энергия көздері  0,928 млрд  кВт ∙сағ  электр энергиясын өндірді  (яғни 2016 

жылғы жоспардың 116%  және 2015 жылдың  131% - ын құрады), ал 

жаңартылатын энергия көздерінің - электр энергиясының жалпы өндірісіндегі 

үлесі 0,98% құрады (1.1 сурет).  
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2016 жылы Алматы, Жамбыл және Оңтүстік Қазақстан облыстарында 

жалпы қуаты 50,39 МВт болатын 4 ЖЭК жобасы іске асырылды (2 ГЭС - 

19,49 МВт, 2 КЭС - 30,9 МВт).  

Оның ішінде: 

1) Оңтүстік Қазақстан облысында - қуаты 2,5 МВт болатын ГЭС, ЖШС 

«Ақсу-Энерго» Манкент ауылы, Сайрам ауданы. 

2) Алматы облысында - қуаты 16,99 МВт бар Лепсі өзеніндегі ГЭС-2,  

ЖШС «Лепсі-2 ГЭС». 

3) Қапшағай қаласында - қуаты 4,5 МВт жел электр станциясы, ЖШС 

«Аннар». 

4) Жамбыл облысында -  Қордай ауданында қуаты 53,75 МВт болатын 

жел паркі (2016 жылы кезеңінде - 26,4 МВт),  ЖШС «Vetro Invest». 

 

  

 
1.1 сурет  – Қазақстанда дәстүрлі және  дәстүрлі емес энергия көздерінің 

электр энергиясын өндіру динамикасы 

 

01.01.2017ж. кезеңінде елімізде жаңартылатын энергия көздерін 

пайдаланатын  50 кәсіпорын болды және олардың жалпы қуаты 295,7 МВт-ты 

(ГЭС-139,8 МВт; ЖЭС- 98.2 МВт; КЭС -57.3 МВт; биогаз зауыты - 0.35 МВт) 

құрады. Қазіргі кезде жаңартылатын энергия көздерінің құрылыс жобаларын 

іске асыруға инвесторлардың қызығушылығы өсіп келеді. 

Аса ірі  күн электр станцияларына мыналар кіреді: 

1) Жамбыл облысының Жуалы ауданында 2015 жылы пайдалануға 

берілген, қуаты 50 МВт болатын «Күн шуағы-1» күн электр станциясы. 

2) Қапшағайдағы 2014 жылдың қазан айында пайдалануға берілген, 

қуаты 2 МВт күн электр станциясы. 

Жел қондырғылары: 
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1)  Ақмола облысында  Ерейментау ауданында 2015 жылы пайдалануға 

берілген, қуаты 45 МВт. 

2)  Жамбыл облысының Қордай ауданында қуаты 21 МВт болатын жел 

паркі. 

3) Жамбыл облысының Қордай ауданында қуаты 53,75 МВт болатын 

жел паркі (2016 жыл аяғы кезеңінде - 30 МВт). 

Сонымен қатар, 2016 жылы Алматы облысында Лепсі өзенінде - 2 ГЭС 

пайдалануға берілді: 

- қуаты 16,9 МВт;   

- қуаты 4.2 МВт болатын «Жоғары-Басқан» ГЭС-і. 

Қазақстанда жел мен күн әлеуетін көрсететін интерактивті жел атласы 

мен күн атласы жасалды. 

 

1.3 Энергетикалық ресурстарды пайдалануда туындайтын күрделі 

мәселелер 

 

Дәстүрлі энергия көздерін пайдалану проблемаларының бірі – қазбалы 

отын қорларының  шектеулігінде, тіптен болашақта қазба отынындар 

сарқылады. Мәселе соншалықты айқын, мұны дәлелдеу қажет емес. Қазіргі 

уақытта тек қана көмірсутегі шикізатын өндіруге негізделген қазба 

байлығының жойылатын  уақыты ғана талқылануда.  

Пессимистік болжамдарға сәйкес  мұндай қазба байлықтары алдағы 30 - 

40 жылға дейін сақталады. Оптимистік болжамдарға сүйенетін болсақ, қазба 

байлықтары алдағы  жүз жылға жетеді. 

1.2 суретте 1970-2030 жылдар аралығында энергияны тұтынудағы бүкіл 

әлемнің қосатын үлестерін сипаттайтын графигі көрсетілген. Графикалық 

мәліметтерге жүгінсек, көмірсутек шикізаттарын қолданудың жылдан жылға 

азайуы және керісінше ядролық, қайта жаңаратын, су және т.б. энергия 

көздерін қолдану үлесі артуы байқалады. 

 
 

1.2   сурет – Энергияны тұтынудың 1970-2030 ж.ж. бүкіл әлемдік 

үлестері 
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Яғни, бұл қазіргі ғасырдың соңғы ширегінде дәстүрлі энергия көздерін 

пайдаланудағы  энергетикалық дағдарыс кешікпей келеді дегенді білдіреді. 

Қазба отындары қорларының жойылу проблемасы, адам 

қажеттіліктеріне сәйкес оны алмастыратын жаңа энергия көздерін  іздестіруге 

бағытталған уақытты, яғни ХХІ ғасырды жаңа іздену ғасыры болады деп 

санайды. 

Қазір кезде атом электр станцияларына үлкен үміт жүктеледі және 

табиғи уран изотопын ( уран 238U ), осы мақсаттар үшін пайдаланудың негізгі 

практикалық тәсілдері іздестірілуде. 

Алайда, уран 238U кезкелген қазба отын тәрізді болашақта сарқылуы 

мүмкін. Сондықтан ядролық энергияны қолдану шешімі - қазбалы отынның  

сарқылу проблемасын шешпейді және  кризистік проблеманы шешу уақытын 

те қана алға сәл жылжытады.  

Мұнай мен мұнай өнімдеріне бағаның өсуі сұранысты арттырды және 

бұл жағдай  кейін басқа дәстүрлі энергия тасығыштардың бағасының өсуіне 

әкеп соғады. Нәтижесінде электр энергиясы мен жылу бағасы көтеріледі.   

Атом электр станциялары өндірілетін электр энергиясының құны, 

үмітімізді ақтамай  ең жоғары болып шығады. Және бұл атом электр 

станцияларында ядролық қалдықтарды кәдеге жаратуға жұмсалатын алдағы 

шығындармен, АЭС қауіпсіздігін арттыру шығындарын  есепке алмағанда. 

Яғни, атом энергиясы дәстүрлі энергетиканың бірінші мәселесі (сарқылуды) 

екінші мәселесімен (дәстүрлі көздерден алынатын энергия құның өсуі) 

шиеленістіреді. 

Ақырында, үшінші мәселе, ол экологиялық, дәстүрлі энергетиканың 

қоршаған ортаға жағымсыз әсер етуі, ол тез арада  бірінші разрядқа ауысады.  

Кез келген күйде  өндірілетін және тұтынылатын барлық энергия ақыр 

соңында жылуға айналады. Мысалы, жылу электр станцияларының - 

жергілікт климатқа әсер етуі және одан бөлінетін жылудың  экологияға әсері. 

Әртүрлі беделді ұйымдар (оның ішінде БҰҰ жанындағы  тәуелсіз 

бірлестіктер) жүргізген есептер нәтижесі - атмосфераның жерге жақын 

қабатының температурасының  тек 1 градусқа артуы климаттық аймақтар 

шекараларының айтарлықтай өзгеруіне әкеп соғатынын анықтады.  

Температураның 3 градусқа артуы  кезінде жердегі мұз қақпақтарының 

еруі басталады және көптеген аумақтар су астында кетеді. Мысалы, Флорида 

түбегі су астында қалады. Әлемдік мұхиттағы су деңгейінің жоғарылауы 

салдарынан жағажайлар мен басқа да жағалаудағы территориялардың 

алаңдары азаяды. 

Болжам бойынша, бұл жаһандық жылыну -  мұхиттық ағымның өзгеруін 

туғызады және осыған байланысты жер климатының өзгеруінің тізбекті 

реакциясы басталады. Механиканың заңдарына сәйкес   полюстерден еріген 

сулар экваторға қарай бағытталады, яғни, жылы мұхит ағындарына қарсы 

және  олардың ағымының бәсеңдеуіне әкеп соғады. Өйткені мұздан еріген 

сулар, мұхит суынан гөрі тұщы, демек олар аз тығыз, мұндай сулар мұхит 
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ағысының жоғарғы жағында орналасып және тұзды суларды экрандайды. 

Температураның мұндай өзгерістері локальдық сипатта болады.   

Алайда, температураның жергілікті өзгерістері әртүрлі апаттарға әкелуі 

мүмкін. Нақты мысал ретінде, Ресейдің орталық бөлігінде, Еуропада, Ново-

российск және Анапа ауданындағы,  Қара теңіз жағалауы және Солтүстік  

Осетия тәріді жерлерде жиілеп кеткен қатты дауылдар, нөсерлер, аласапыран 

торнадолар айғақ болады.  

Тағы да басқа, сол ұйымдар жүргізген есептер нәтижесі  тыныштануға  

себеп бермейді. Мысалы, жергілікті жылудың 4%-ға өсуі кезінде жер бетіндегі 

жаһандық температура 1 градусқа өседі,  және бұл жағдай жуырдағы 100 - 150 

жылдар аралығында орын алады. Негізінен атомдық электр станциялары, 

жобалы режимде жұмыс жасап тұрса, өте таза энергия көздері болып 

есептеледі. Бірақ, АЭС-те мүмкін болатын авариялар тауқіметі, басқа табиғи 

отынды пайдаланатын станциялардағы авриялармен салыстырғанда әрине 

күрделі. Чернобыль АЭС-да өткен авария 5 млн гектар ауыл шаруашылық 

аймағына зиянын тигізді, 250 мың адам қоныс аударуға мәжбүр болды және 

онкологиялық ауруға шалдыққандар саны 2 есе артты. Осыған орай, АҚШ –да 

1980 жылдан бастап,  бір де бір АЭС іске қосылған жоқ, ал Швеция мемлекті 

12 АЭС –ын жабуға шешім қабылдады.  

Сонымен, энергетикалық ресурстарды пайдалануда туындайтын күрделі 

мәселелерден шығудың Қазақстандық жолы – дәстүрлі емес жаңаратын 

энергия көздерін игеру және оларды пайдалануға барынша тезірек көшу. 

 

 

2  Жел энергетикасы 

 

2.1 Желді энергетикалық реурс ретінде қарастыру 

 

Қазіргі кезде, жел диірмендері деп аталатын бір аймақта орналасқан жел 

турбиналары, бірнеше батыс елдері: Дания, Германия, Испания 

ландшафттарының таныс бөлігіне айналды (2.1 сурет). 

Жел паркіндегі бір қозғалтқыштың қуаты әдетте 350 - 1500 кВт 

аралығында болады. Олар энергияны бірыңғай энергетикалық желіге өткізеді. 

Қоршаған ортаға аса әсер етпей және аумақтарды иеліктен шығармай,  өзіне 

үздіксіз техникалық қызмет қызмет көрсетусіз, жел қондырғысының жел 

турбиналары, ондаған мегаватт электр энергиясын өндіруді қамтамасыз етеді. 

Осындай ірі жел турбиналарымен қатар ғимараттардың шатырларында немесе 

жеке учаскелерде орналасқан қуатты қондырғыларды (5-тен 50 кВт) 

қолдануға болады. Олар автономды түрде пайдаланылады немесе электр 

желісіне қосылған. Соңғы жағдайда, тұтынушы жел турбинасының 

энергиясын толығымен пайдаланбаған кезде, оның артықшылығы электр 

желісіне жіберіледі. Егер тұтынушының өз энергиясы жеткіліксіз болса, ол 

желіден энергияның жетіспеген мөлшерін алады. 
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2.1 сурет – Жел паркі 

 

Адамзат жел энергиясын, су энергиясымен қатар, өте ұзақ уақыт бойы 

пайдалануға үйренді және әрдайым әртүрлі деңгейде қолданды. Алғашқы рет 

желкенді кемелерде пропеллер механизмдерін (сорғылар, анкерлік көтеру 

және т.б.) жүргізу үшін пайдаланды. 1892 жылы салынған «Фрейм» кемесінде, 

әйгілі полярлы зерттеуші Ф.Нансен, жел қозғалтқышы көмегімен қозғалатын 

динамо орнатты.  

Жел турбиналары ауыл шаруашылығында кең таралған. Жиырмасыншы 

ғасырдың басында Ресейде диірмен тасын көтеру үшін және бау-бақшаларды  

суғару диірменін жүргізу үшін қолданатын, жалпы қуаты 1500 МВт болатын 

250 мыңға жуық жел турбиналары болды. 

Алайда, КСРО -да шағын жел турбиналарының өндірісі 1964 жылға 

дейін ғана болды. Кейінірек КСРО-да жел диаметрін есептеудің теориялық 

негіздері жасалды. Бұл жұмыстар 1920-шы жылдардан бері ЦАГИ-де 

(Орталық аэро-гидродинамикалық институтында) жүргізілді. 1934 жылы ауыл 

шаруашылығына және Солтүстік теңіз бағыты бойынша тасымалға арналған 

жел турбиналарының  жаппай өндіріс басталды. Біраз уақыттан кейін Қырым 

(Балаклаваға жақын жерде) 100 кВт қуаты бар жел электр станциясы салынды. 

Сол жылдары Қырымдағы Аи-Петри тауына орнатылуға жоспарланған 10 

МВт жел қондырғысы (әрбір 5 МВт екі қозғалтқыш) үшін жоба әзірленді. 

Көптеген шет елдерде жел турбиналары кеңінен қолданылады. ХХ 

ғасырдың бірінші тоқсанында Құрама Штаттарда суару үшін пайдаланылған 

100 мыңнан астам жел турбиналары жұмыс істеді. Жел турбиналары құрғақ 

климаты бар АҚШ-тағы бірқатар штаттарда ауыл шаруашылығы мен 

көгалдандыруды дамытуға көмектесті. Данияда бұрыннан бері орталық электр 

станцияларымен қатар жұмыс істейтін кішігірім қосалқы жел электр 
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станцияларының желісі болды. Сондықтан  кей кезде жыл сайынғы отын 

шығынын 50% -ға  дейін үнемдеуге болатын. АҚШ-та 1940 жылы қуаты 1,25 

МВт жел күші қондырғысы салынды. Бірнеше жыл жұмыс істегеннен кейін, 

қондырғының кірістілігі аз болғандықтан жұмысын тоқтатты.  

Дегенмен КСРО-да шағын жел турбиналарының өндірісі 1964 жылға 

дейін болды. Жиырмасыншы ғасырдың 70-жылдарынан бастап жел 

энергиясын дамытудағы жаңа кезең басталды. Содан бері осы бағыттағы 

жұмыс мақсатты, ауқымды және өте табысты өтті. 

Желдің жылдамдығы деп ауа массасының 1 секундқа тең уақыт 

аралығында орын ауыстыратын ара қашықтығын айтады. Желдің 

жылдамдығы шамасы бойынша да, бағыты бойынша да үнемі өзгеріп 

отырады. Оның себебі жер бетінің бір қалыпсыз қызатыны және жер 

рельефінің тегіс еместігі. 

Жуықталған  бағалауға сәйкес, қалыңдығы 500 м беткі қабаттағы жел 

энергиясының  жылдық шамасы -  82∙10
9
 МВт · сағ. Әрине, бұл энергияның аз 

ғана бөлігін ғана пайдалануға болады. Желдің негізгі және өте маңызды 

кемшілігі  бағыты мен жылдамдығының бұзылуы болып табылады. Тек қана 

мұхиттардың және олардың жағалауларының кейбір жерлерінде ғана тұрақты 

маусымдық желдер соғады. Құрлық тереңдігіндегі желдер әлсіз, олардың 

бағыты жиі өзгереді. Жалпы, жер бетіндегі турбулентті шекаралық қабат 10-

15 м биіктікке дейін таралады, онда желдің күші мен бағыты үнемі өзгеріп 

отырады. Жер бетінен қашықтаған сайын жел жылдамдығы артады, жерден 

100 - 150 м биіктікте жел жылдамдығы ең көп өседі және желдің бағыты 

тұрақтанады. Жел турбинасының қуаты жел жылдамдығының кубтық 

дәрежесіне тура пропорционал болғандықтан, көрсетілген биіктікте жел 

турбинасы орнатылған тірек биіктігінің шамалы өсуі электр қуатын 

айтарлықтай арттырады. Биіктіктің ұлғаюымен бір мезгілде мачтаға түсетін  

жүктеме де өседі, демек, жел қондырғысының құны артады. Тек техникалық-

экономикалық есеп айырысу аспаптың биіктігінің және жел турбинасының 

қуатын оңтайлы қатынасын анықтауға мүмкіндік береді. Жерден қашықтаған 

сайын желдің жылдамдығы артады және 8-12 км биіктікте жылдамдық 100 м/с 

– қа жетуі мүмкін. Дегенмен, мұндай жылдамдықтар саласы әлі игерілмеген. 

Құрылымдық есептерге жүгінсек, жел турбинасы орнатылған нақты биіктік  

диапазоны 50-150 м аралығында болады. 

Жел электр станцияларының (жел турбиналары) жұмыс істеуі үшін ең 

қолайлы жағдайлар - теңіздер мен мұхиттардың жағалауы немесе таулы 

аймақтар, мұнда ұзақ уақыт бойы тұрақты бағытта қатты желдер соғады . 

Сондықтан қазіргі заманғы жел парктері Калифорния штатында (АҚШ), 

Гибралтарда (Испания), Солтүстік теңіз жағалауында (Дания, Германия), 

Бискай шығанағында (Франция), Альп (Швейцария) және т.б. аймақтарда 

орналасқан. 

Ресейде салыстырмалы түрде тұрақты желі бар аудандар (жылына 300-

320 күн соғады) Арктикалық мұхит пен Камчатка жағалауында орналасқан. 

Мұнда, 10 м биіктіктегі жел қуаты 800 Вт/м
2
 құрайды. Азов, Қара және 
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Каспий теңіздері жағалауларында  жел энергиясы 300÷600 Вт/м
2
 болатын 

аймақтар  перспективті  болып табылады. Балтық теңізі мен Ладога көлінің 

жағасында желдің ең жоғары энергиясы 250÷500 Вт /м
2
. 

Жел турбиналары жұмыс істейтін жел жылдамдығының алқабы 4-30 м/с 

аралығында болады. Қазіргі уақытта,  әлемде 12÷15 м/с жел жылдамдығына 

есептелген, көлденең айналу осі бар жел турбиналары кеңінен қолданылады. 

Жел жылдамдығы 10÷4м/с аралығында болса, жел турбинасының қуаты 

біркелкі төмендейді және жұмыс ауқымының төменгі шекарасында қуаты 

нөлге жетеді. Желдің жылдамдығы номиналдық мәннен жоғары болса, қуат 

біраз ғана азаяды. Жұмыс жылдамдығының ең жоғарғы диапазонында ауа 

турбинасының бақыланбайтын жеделдемесі болуы мүмкін. Үдеткішті 

болдырмау үшін турбинаны  жұмыстан шығарып,  басқа да конструктивті  

шараларды қабылдау керек. 

 

2.2  Жел турбинасының жұмыс қағидасы  

 

Көлденең айналу осі бар ВТ типті жел немесе - ауа турбинасын 

қарастыралық.  ВТ турбинасының айналасындағы ауа қозғалысын елестетейік 

(2.2 сурет). 

 

 
 

2.2 сурет - ВТ типті жел турбинасының 

айналасындағы ауа қозғалысы 

 

AБB және А1Б1В1 сызықтары ВТ турбинасының қалақшалары қармап 

алатын қима арқылы өтетін және өтпейтін ауа ағындарын ажыратады. 

Қалақшалар қармап алатын көлденең қима арқылы өтер алдында ауаның 

қысымы жоғарылайды және ауа осы қиманың айналасына ішінара  таралады. 
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AБB және А1Б1В1 сызықтарымен ажырайтын ауа ағыны қоршаған 

ортадан көрінбейтін қабырға арқылы оқшауланған деп қарастырылады. 

А1А қимасынан өткен желдің жылдамдығы W, турбина қалақшалары 

орналасқан Б1Б қимадағы желдің жылдамдығы W- w, ал В1В қимасында W- w1 

болады. Жел турбинасының дөңгелегінің жел ағынын қамтитын ауданын Ғ 

деп белгілеміз, ол жер жылдамдығына перпендикуляр орналасқан. Жел ағыны 

осы бетке тіреліп, тосқауыл алады, сондықтан оны айналып өтеді және оған Px 
қысым көрсетеді.  

Қысымның әсерінен F беті желдің бағытымен w жылдамдықпен 

қозғалады және оның жасайтын жұмысы күштің жылдамдыққа 

көбейтіндісімен анықталады: 

 

T = Px ⋅w,                                                    (2.1) 

 

мұнда  Px   - ауаның кедергі  күші және келесі формуламен анықталады  

 

                                      Px = Сх∙F∙ 
𝜌

2
 ∙ (W − w)2,                                       (2.2) 

 

мұнда Сх – маңдай кедергі күшінің аэродинамикалық коэффициенті. 

 

Желдің жұмысын  (1.2) формуласы есекре отырып, жұмысты  қайтадан 

анықтаса: 

T = Px ⋅ w⋅  Сх∙F∙ 
𝜌

2
 ∙ (W − w)2 ∙ w.                             (2.3) 

 

Енді F беті желдің бағытына перпендикуляр орнатылды деп санайды. 

Ауа ағыны осы бетке тигенде үйкелістің әсерінен қарсылық алып, осы бетті 

айналып өтуге тырысады және осы бетке Px   күшпен қысым туғызады. 

 Қозғалыс мөлшерінің  сақталу заңына сәйкес А1А  және  В1-В 

қималарының арасындағы ауаның маңдайлық кедергі күші τ=1 с уақыт 

аралығында  келесі формуламен анықталады: 

                             

Px = 𝑚W − m(W − 𝑤1) = m𝑤1 ,                          (2.4) 

 

мұнда  𝑚 – уақыт аралығы  τ=1с ішінде   Б1Б  қимасы арқылы өткен 

ауаның мөлшері. 

 Қозғалтқыштың қуаты: 

    

                                   𝑁 = 𝑃(𝑊 − 𝑤) = 𝑚𝑤1(𝑊 − 𝑤).                            (2.5)    

 

Қуатты ВТ турбинасы арқылы өтетін ауа ағынының кинетикалық 

энергиясының өзгерісі арқылы анықтаса: 
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𝑁 = 𝑚
𝑊2

2
− 𝑚

(𝑊−𝑤1)2

2
= 𝑚𝑤1 (W −

𝑤1

2
).                      (2.6) 

 

(2.6) және (2.5) өрнектерін салыстырсақ, анықтаймыз: 

 

w= 
𝑤1

2
.                                                             (2.7) 

Ауданы Ғ болатын Б1Б  қимасы арқылы өтетін ауаның секундтық 

шығысы 

𝑚 = 𝜌𝐹(𝑊 − 𝑤),                                            (2.8) 

 

мұнда 𝜌 − ауаның тығыздығы. 

 

(2.8) өрнегін  (2.6) - ға қойып ауа ағынының жасаған жұмысын анықтаймыз 

𝜌𝐹(𝑊 − 𝑤)2𝑤1. 

Желдің энергиясы оның күші арқылы анықталады: 

𝑚
𝑊2

2
=  𝜌𝐹𝑤

𝑊2

2
= 𝜌𝐹

𝑊3

2
𝑤. 

Онда (2.7) өрнегін ескере отырып, ВТ турбинасының желдің энергиясын 

пайдалану  коэффициентін анықтайтын  формуланы табамыз: 

ξ= 
𝜌𝐹(𝑊−𝑤)2𝑤1

𝜌𝐹
𝑊3

2

=
4(𝑊−𝑤)2

𝑊3
𝑤.                                    (2.9) 

(2.8) өрнегін дифференциалдап және оның бірінші туындысын нөлге 

теңестіру арқылы ξ коэффициентінің максимал мәнін анықтаймыз: 

𝑑ξ

𝑑𝑤
=

4

𝑊3
[(𝑊 − 𝑤)2 − 2(𝑊 − 𝑤)2𝑤] = 0.     

Осыдан (𝑊 − 𝑤)=2w; w=W/3; 𝑊 − 𝑤 = 2W/3. 

(2.8) өрнегіне 𝑊 мен 𝑤 мәндерін қойып: 

ξ𝑚𝑎𝑥 =
4

𝑊3
(

2

3
𝑊)2 𝑊

3
≈0,593. 

Осыдан ауа турбинасының жасайтын максималды теориялық жұмысы 

жел энергиясының 0,593 үлесін құрайтынын көрінеді. Яғни, жел энергиясын 

пайдалану коэффициентінің нақты мәні -  ξ˂0,593. Мұндай тұжырымды өткен 

ғасырдың 20-шы жылдары, аэродинамиканың  негізін қалаушы, академик 

Н.Е.Жуковский жасаған еді. Жел энергиясын пайдалану коэффициентінің 

нақты мәні ауа турбинасының қалақтарының шетіндегі дөңгелектік 

жылдамдықтың w∙R, жел жылдамдығы W – ға қатынасымен анықталады: 

 

𝑧 =
𝑤∙𝑅

𝑊
.                                                       (2.10) 
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Бұл шаманы 𝑧, жел турбинасының тез қозғалу коэффициенті деп атайды. 

Жел қондырғысынан туындайтын қуат, желдің дөңгелегінен үдетілетін 

қуаттан, пайдаланылған жел энергиясын пайдалыға айналдыру кезінде шығын 

бірлік мөлшерімен ерекшеленеді: 

 

𝑁ВЭУ = 4,81 ∙ 104 ∙ 𝐷2 ∙ 𝑣3 ∙ 𝜁 ∙ 𝜂п, кВт                 (2.11) 

 

немесе жел қондырғысының жел қамтитын бетінің аудан бірлігіне 

 

пВЭУ vN 3310615,0  , кВт/м
2
,    (2.12) 

 

мұнда пη – жел дөңгелек білігінен жұмыс машинасына дейін қуатты 

беру кезіндегі шығынды есепке алатын ЖЭҚ пайдалы әсер коэффициенті. 

Желэлектр қондырғысы үшін ГPп ηηη •= , мұндағы ГP ηη ,  – сәйкесінше 

редуктордың және генератордың ПӘК-і. Екі және үш қалақшалы ЖЭҚ ең 

тиімді конструкциялары үшін ξ = 0.4, жалпы ПӘК 8,0=пη деп қабылдауға 

болады. 

 

2.3 Жел турбиналардың түрлері мен сипаттамалары 

 

Жел турбиналарының көптеген түрлері бар: (2.3 сурет). 

 

 
 

қанатты горизонталь қосөресі бар: б, в – көп қырлы, г – үш қырлы, 

 д – екі қырлы;  

вертикаль қосөресі бар: а – карусель тәрізді ; е – ортогоналды. 

 

2.3  сурет – Жел турбиналарының негізгі түрлері 
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Ашық және жабық дөңгелекті, бір  немесе  көп функциялы және тура 

немесе көлденең айналу қосөресі бар жел турбиналары кездеседі. 

 Келесі 2.4 суретте жел энергиясын қолдану коэффициенті ξ мен 

жоғарыда көрсетілген турбиналардың жүрдектік коэффициенті Z арасындағы 

тәуелділіктер көрсетілген. Суретте көрсетілген сипаттамаларды талдай 

отырып, қазіргі заманғы техниканың даму деңгейі үшін тиімді жел 

турбиналарының түрлерін қарастырайық. Орташа және жоғары қуаттар (50 

кВт-тан жоғары) және күшті желдер үшін горизонталь қосөресі бар және 

қалақтарының саны аз жел турбиналарды қолдану тиімді, ал жылдамдығы 

шамалы желдер мен шағын қуаттар (10 кВт-қа дейін) үшін – баяу жүрісті көп 

қанатты құрылғылар тиімді. Мұндай жел турбиналарын көбінесе  қанатты деп 

атайды. Олардың жұмысы тиімді ету үшін қосөресінің айналу бағытын желдің 

бағытына перпендикуляр етіп жасайды. 

 

 

1- Жуковский-Бетц шарттамасының максималды мәні - (ξ=0,593); 

горизонталь қосөресі бар турбиналар (1- екі қалақты; 3- үш қалақты; 4 - көп 

қалақты);  

вертикаль қосөресі бар (5 карусель тәрізді, 6 - ортогоналды). 

 

2.4 сурет - Ауа турбиналарының нақты түрлерінің сипаттамалары 

 

Сондықтан қосөренің айналу бағытын автоматты түрде өзгертетін 

автоматтық құрылғылар қажет. Қанатты турбина роторының айналу жиілігі 

айналатын қалақтар санына кері пропорционал болады. Қалақтар саны аз, 

яғни біреу немесе үшеу болатын қанатты турбиналар  электр генераторымен 

тікелей байланыста болады. 
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 Қосөресі вертикаль бағытта айналатын жел турбиналары карусель типті 

деп аталады. Олар желдің бағытына сезімтал емес және жүктемелер өзгерген 

кезде жұмысын реттеу мүмкіндігі мол, дегенмен желдің қысымы оның 

құрылымына көп әсерін тигізеді. Каруселдік турбиналар баяу жүрісті, 

сондықтан оларға арнайы генераторлар немесе күрделі трансмиссия қажет. 

Каруселді ауа турбинасының перспективті түрі болып ортогоналды (2.3 

е сурет) турбина саналады, себебі ол 20 МВт қуатты дамыта алады. 

Ортогоналды турбина пайдалы жұмыс жасауы үшін оны алдымен белгілі 

аэродинамикалық параметрлерге дейін айналдыру қажет (мысалы ұшақты, 

оның қанаттары ауада белгілі көтеру күшіне ие болуы үшін жер бетінде алдын 

ала жылдамдатып қуалайды). Мұндай турбинаның қуатты игеруі желдің 

жылдамдығы 5 м/с болған кезде басталады; турбинаның қанаттары айналатын 

шеңбердің диаметрі 80 метрге жақындайды (қуаты 2 МВт қондырғы үшін). 

Ортогональ жел турбиналарын құрастыру жолында әзірге көптеген күрделі 

констуктивті қиындықтар кедесіп жатыр, сондықтан оларды жинау және құру 

орындылығы талдауды қажет етеді. 

     Төменде жел қондырғыларының негізгі жұмыс көрсеткіштерін 

анықтайтын бірнеше мысалдар қарастырылған. 

 1- ші мысал. 

  Жел электр станциясы  𝑛  дана, бір типтегі желэнергетикалық қондыр-

ғылардан құралған. Жел электр станциясының қуатын анықта. Мұнда қалақты 

жел дөңгелегінің ұзындығы 𝐿, жел жылдамдығы 𝑤, жел қондырғысының 

ПӘГі 𝜂В, %; қондырғының электрлік ПӘГі (генератор мен өндіргіштің) 𝜂э, %; 

ауа температурасы  𝑡, атмосфералық қысым  𝑝 арқылы белгіленген.  

 

2.1 кесте - 1-ші мысалға қарасты бастапқы мәліметтер кестесі 
Нұсқа  𝑛, шт. 𝐿, м 𝑣, м/с 𝜂В, % 𝜂э, % 𝑡,

0
С 𝑝,кПа   

1 8 55 12 31 73 -20 100 

2 9 57 11 32 74 -15 101 

3 10 58 10 33 75 -10 100 

4 11 61 9 34 78 -5 99 

  

 Шешуі. 

Жалпы жағдайда желэнергетикалық қондырғы генераторының электр 

қуатын 

𝑁ж = 𝜋𝜌𝑣3 𝑅2

2
𝜂в𝜂э , 

 

мұнда  𝑅 = 𝐿/𝜋 - жел дөңгелегінің радиусы.  

Бірінші нұсқада кестеде берілген мәндер үшін  𝑅 =
55

3,14
 = 17,5 м. 

 

Бір типтегі 𝑛    данадан құралған жел электр станциясының қосынды 

қуаты:  
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                                     ∑ 𝑁ж
𝑛
1 = n∙ 𝜋𝜌𝑣3 𝑅2

2
𝜂в𝜂э, кВт. 

Ауаның температурасы  𝑡 = - 20
0
С  және  қысымы     𝑝= 100 кПа  

болғанда, тығыздығы 𝜌 =
р

𝑅∙𝑇
=

100000  

287∙253
 =1,377 кг/м

3
 құрайды. 𝑅 = 287 

Дж/(кг∙К) – ауа үшін газ тұрақтысы: 

 

   ∑ 𝑁ж
𝑛
1 =8∙3,14∙1,377∙12

3
∙(17,5

2
/2)∙0,31 ∙0,73= 2071 кВт. 

 

2- ші мысал. 

Жел дөңгелегінің диаметрі 80 м болатын үш қалақты жел қондырғысы 

берілген. Желдің жылдамдығы 5 м/с, қоршаған орта температурасы - 20°С 

(ρ=1,188 кг/ м
3
). Қуат үлесінің коэффициентін 0,45- ке тең. 

Келесі шамаларды  анықта: 

1) Жел қондырғысының тарататын қуатын. 

2) Жел жылдамдығы 20% - ға азайтса, қуаты қанша есе кемитінін.  

3) Жел дөңгелегінің диаметрі 25%-ға арттырса, жел дөңгелегінің қуаты 

қалай өзгеретінін.  

          4) Ауа температурасы -20°С (ρ=1,377 кг/ м
3
) болса, қуат қанша пайызға 

өзгеретінін.  

 Шешуі: 

 1) Жел қондырғысы тарататын қуат келсі формуламен анықталады: 

𝑁ж.қ.1 =
𝑐𝑝∙𝜌∙𝐹∙𝑣3

2
=

0,45∙1,188∙5024∙53

2
= 167864,4 Вт , 

          мұнда 𝐹, жел қондырғысының жел ағынын қамтитын ауданы  𝐹 =
𝜋∙𝑑2

4
=

3,14∙802

4
= 5024 м2. 

          2) Жел жылдамдығы бастапқы мәнінен 20%-ға азайған кездегі жел 

қондырғысының қуаты: 

 

𝑁ж.қ.2 =
𝑐𝑝∙𝜌∙𝐹∙𝑣1

3

2
=

0,45∙1,188∙5024∙(0,8∙5)3

2
= 85946,6 Вт. 

 Жылдамдықты азайтқан кездегі жел қондырғысының қуатының өзгерісі: 

𝜅1 =
𝑁ж.қ.1

𝑁ж.қ.2
=

167864,4

85946,6 
=1,95. 

 3) Жел дөңгелегінің диаметрін 25%-ға арттырған кездегі жел 

дөңгелегінің қуаты: 

𝑁ж.қ.3 =
𝑐𝑝∙𝜌∙𝐹3∙𝑣1

3

2
=

0,45∙1,188∙7850∙53

2
= 263288,13 Вт, 
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мұнда жел қондырғысының қамтитын ауданы 𝐹3 =
𝜋∙𝑑2

4
=

3,14∙1002

4
= 7850 м2. 

4) Ауа температурасы -20°С болған жағдайдағы қуат: 

 

𝑁ж.қ.4 =
𝑐𝑝∙𝜌4∙𝐹3∙𝑣1

3

2
=

0,45∙1,377∙5024∙53

2
= 194570,1 Вт. 

             𝜌4 = 1,377 кг/м
3
 – ауа температурасы -20°С болған жағдайдағы ауаның 

тығыздығы.
 

 Ауаның температурасының өзгерісінен туындаған жел қондырғысының 

қуатының өзгерісі 

𝜅4 =
𝑁ж.қ.4−𝑁ж.қ.1

𝑁ж.қ.1
∙ 100% =

194570,1−167864,4

167864,4
∙ 100%=15%. 

3- ші мысал. 

 Желдің әртүрлі жылдамдығында жел турбинасының тез қозғалу 

коэффициентін 9 ға тең тұрақты ұстап тұратын және қалақшалы дөңгелек 

диаметрі 100м болатын жел қондырғысы берілген.  

         1) Желдің қандай жылдамдығында жел дөңгелегі қалақтарының жиектік 

жылдамдықтары вакуумдағы 331м/с дыбыс жылдамдығына жетеді? 

          2) Қандай бұрыштық айналу жылдамдығында жел дөңгелегінің жиектік 

жылдамдықтары вакуумдағы дыбыс жылдамдығына жетеді? 

 Шешуі: 

1)  Тез  қозғалу коэффициенті Z айналу жылдамдығының жел 

дөңгелегінің жиектік жылдамдығының қатынасына тең.   

𝑧 =
𝑢

𝑣
  . 

 Осы жерден, жел дөңгелегі қалақшаларының жиектерінің жылдамдығы 

вакуумдағы дыбыс жылдамдығына 330 м/с жететін кездегі, жел жылдамдығын 

анықталады: 

𝑣 =
𝑢

𝑧
=

330

9
= 36,67 м/с. 

2) Қалақшалар жиектерінің бұрыштық жылдамдығы мына формуламен 

анықталады 

𝑤жел =
𝑢

𝑅жел
=

330 

50
 = 6,6 рад

-1
. 

 

 Бақылау сұрақтары. 

1. Әлемдік энергия балансындағы жел энергетикасының үлесін атаңыз. 

2. Жел энергетикасы неғұрлым дамыған елдерді атаңыз. 

3. Жел энергиясын пайдалану коэффициентінің шекті шамасы қандай? 

4. Ауа турбинасының жүрдектілік коэффициенті нені сипаттайды? 

         5.   Қазіргі заманғы турбиналар үшін жел жылдамдығының жұмыс 

диапазонын атаңыз. 

6. Ауа турбинасының айналу жылдамдығы қалай реттеледі? 
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7. Номиналды қуаттағы жел энергетикалық қондырғы жылына орта 

есеппен қанша уақыт жұмыс істейді? 

8. Автономды жел энергетикалық қондырғының негізгі буындары  мен 

элементтерін атаңыз. 

9. Инвертор дегеніміз не? 

10. Ауа турбиналарының қуатын реттеудің қандай тәсілдері бар? 

11.  Жел энергетикасы үшін Қазақстанның перспективалы негізгі 

аймақтарын атаңыз? 

12.  Қазақстанда қолданылатын негізгі ЖЭҚ түрін  атаңыз. 

13.  Қазіргі заманғы жел энергетикалық қондырғылар қандай қуатқа ие? 

14.  Жер бетінен алыстаған кезде жел жылдамдығы қалай өзгереді? 

15. Ауа турбинасының бақыланбайтын екпіні немен қауіпті және  

қандай құралдармен оның алдын алады? 

16. Ауа турбиналарының негізгі типтерін атаңыз, оларға тән жылдамдық 

коэффициентінің мәнін және қолдану аумағын көрсетіңіз. 

17.  Жуковский-Бетц өлшемі дегеніміз не? Оның максималды мәнін 

атаңыз. 

18. Желілі және автономды ЖЭҚ пайдаланудың ерекше ерекшеліктерін 

атаңыз. 

19. Қазіргі заманғы ауа турбиналарының айналу жиілігінің диапазонын 

атаңыз. 

20. Ауа турбинасының айналуының басталуы қандай факторлармен 

анықталады? 

 

 

3 Күн энергетикасы 

 

3.1 Күннің энергетикалық ресурсы және  оны игеру қарқыны 

 

Жер планетасымен қабылданатын күн энергиясының жылдық мөлшері 

оның барлық қазбаларының энергетикалық  ресурстарының қорларынан мың 

есе асып түседі. Энергетикаға бұл факт әлі аз қолайлы. Жер атмосферасының 

жоғарғы шегіне жететін күн энергиясының ағыны 5,6·10
15

  МДж/жыл 

құрайды. Жер атмосферасы осы энергияның 35% - ын ғарышқа кері 

шағылыстырады, ал қалған энергия топырақтың, ауаның қызуына, әуе және 

теңіз ағыстарының түзілуіне, судың булануына және т. б. шығындалады. 

Көрсетілген энергия есебінен жердегі барлық өсімдіктер өмір сүреді және 

биологиялық өмір бар, жел соғады, климаттық аймақтар және тағы басқалары 

бар. Сондықтан энергетикалық мақсатта күн сәулесін жаппай пайдалану 

экологиялық апатқа әкеп соқтырар еді. Жыл сайын жер бетіндегі 1шаршы 

метрге  түсетін күн энергиясының орташа мөлшері солтүстікте - 7,2 МДж/м
2
, 

шөлді  аймақтарда 21 МДж/м
2
 құрайды. Осылайша, егер күн энергиясын 

электр энергиясына түрлендіру тиімділігін 10%  деңгейінде қабылдасақ, онда 
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шөл бетінің 1% (бұл 200 мың км
2
) энергиясы қазіргі заманғы электр 

энергиясына барлық қажеттілікті жабу үшін жеткілікті болады. 

Қазіргі уақытта күн энергиясын энергетика саласында пайдалану екі 

бағытта дамуда. 

Бірінші бағыт - ең алдымен ыстық сумен қамтамасыз ету үшін, сондай-

ақ жылыту үшін жылуды алу. Мұндай құрылғылардың жалпы саны 5 млн – ға 

жетеді, оның жартысынан астамы-жеке тұтынушылар үшін өнімділігі аз 

қондырғылар (күніне 500 л-ден кем). Күн жылуы бірқатар Оңтүстік елдерде 

(АҚШ, Жапония, Франция, ОАР, Австралия, Израиль, Кипр және т.б.) кеңінен 

таралған. Мысалы, Кипрде жеке үйлердің 80% - дан астамы қажетті 

қондырғылармен жабдықталған. Неғұрлым қуатты қондырғылар (әдетте  суды 

қыздырудың дәстүрлі тәсілдерімен бірге) тұрғын үйлер мен қоғамдық 

ғимараттардың ЫСЖ орталықтандырылған жүйелерінде пайдаланылады, ол 

ЫСЖ, жылыту, кондиционерлеу шығындарын 40-80%-ға төмендетеді.  Павел 

Безруких деректері бойынша 2000 жылы Күн радиациясы есебінен жылу 

өндіруші қондырғылардың жалпы жылу қуаты 13 000 МВт құрайды және 2010 

жылға қарай 55 000 МВт жетеді. Әрине, бұл деректер өте жуық. Айта кету 

керек, күн жылуы дәстүрлі жылыту түрлерімен қатар Солтүстік елдерде де, 

мысалы Швеция мен Норвегияда да табысты пайдаланылуда. 

Екінші бағыт күн энергиясы есебінен электрді алумен байланысты және  

оны жиі фотоэлектрлік деп атайды. Коммерциялық электр энергиясын алу 

(яғни электр желісіндегі бар энергияға баламалы) оның жоғары құнына 

байланысты әлі жеткіліксіз дамыған. Алайда, коммерциялық емес электр 

энергиясын беруші күн көздері (әдетте қуаты 1 кВт-тан кем) 

радиоэлектрондық аппаратураны, ЭЕМ, навигациялық аспаптарды 

қоректендіру саласында кең дамып, қолданыс табуда. Автострадаларды және 

жарнама қалқандарын жарықтандыру үшін қажет шамдарда күн көздері 

қолданылады. Фотоэлектрді қолдаушылар қуаты 100 кВт –тан астам 

фотоэлектрлік станцияларды ірі деп санайды, дәстүрлі энергетиктер оған 

таңырқаушылық білдіреді.  

Бүгінгі күнге дейін фотоэлектрлік энергияның құны әдеттегі электр 

желісінен сатып алынатын энергияның нарықтық құнынан 10-20 есе жоғары. 

Алайда, жылдан жылға фотоэлектрлік энергия құны төмендейді. Егер бұл 

үрдіс сақталса, онда 10-20 фотоэлектрлік жыл өткенде фотоэлектрлік 

энергияның құны дәстүрлі энергия құнымен теңеседі. Кейбір елдерде, 

мысалы, АҚШ-та, фотоэлектрлік энергия компьютерлерде қорек көзі ретінде 

кеңінен тарала бастады, себебі олар электр желілеріндегі іркілістерден толық 

тәуелсіз және компьтерлер үшін  сенімді қорек көзі болып табылады.  

 3.2 Күндік су жылытушы және жылытушы қондырғылар  

 Жіктемесі және сұлбалары. Арнайы әдебиетте күндік су жылытқыш 

қондырғыларының әртүрлі жіктемесі мен модификациялары сипатталған, 

кейде оларды гелиоқондырғылар деп атайды (грек тілінде helios-күн). Жылу 
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тасымалдағыштың айналым тәсілі бойынша күндік су қыздырғыш 

қондырғылары екі түрге бөлінеді:  

 - бір контурлы; 

 -  екі контурлы болып бөлінеді.  

 Сондай-ақ, автономды (немесе оқшауланған) күн су жылытқыштары 

мен дәстүрлі жылу энергия көздерімен ұштасатын құрамдастырылған жылу 

қондырғыларын да бөліп көрсетуге болады. Олар мақсаты бойынша ыстық 

сумен жабдықтау қондырғыларына, жылыту қондырғыларына, 

салқындатқыштарға және соңғылардың әр түрлі үйлесімдеріне бөлінеді.  

Жылу тасымалдағышының табиғи айналымы бар бір контурлы су жылытқыш 

қондырғының қарапайым және ең көп таралған сұлбасын қарастырайық.  

 Мұндай қондырғыда (3.1 сурет) жылутасымалдауыш ретінде күн 

сәулесінен қызатын және одан кейін тікелей тұтынушыға жіберілетін су 

қолданылады. Мұндай сұлбалардың негізгі элементтері сәулеленуді 

қабылдайтын күн коллекторларының блогы (1) және бак-аккумуляторы (2) 

болып табылады. Бактың, температурасы ең жоғары су бетінде, тұтынушыға 

ыстық суды беру желісімен қосылған 3 қалқа орналасқан. 

 

 
 

1 - күн коллекторлар блогы;  2 - аккумулятор багы; 3 - қалқа; 4-қосымша су 

қыздырғыш. 

 

3.1 сурет – Табиғи айналымы бар күндік су қыздырушы қондырғының 

сұлбасы 

 

 Аккумулятор багы төменгі жағынан суық сумен қоректенеді. 

Аккумулятор багындағы суды күн сәулелері әлсіз кезде қыздыру үшін 4 

қосымша жылытқышы орналастырылуы мүмкін. Табиғи айналмалы 

қондырғылардың жалпы кемшілігі - ыстық суды жинауға арналған бак-

аккумулятор күн коллекторынан жоғары орнатылуы тиіс, әйтпесе табиғи 

айналымды  іске асыру мүмкін емес. Аталған  кемшілікті болдырмау үшін 

бірінші контурға циркуляциялық сорғы қосу және мәжбүрлі циркуляцияға 

өтуге болады. Мәжбүрлі циркуляциясы бар сұлбалар әдетте екі контурлық 

және қуаты жеткілікті қондырғыларда қолданылады.  
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 Мәжбүрлі айналыммен жұмыс жасайтын екі контурлық қондырғының 

сұлбасын қарастырайық (3.2 сурет). 

 Бірінші контурға күн коллекторлары блогы (1), циркуляциялық сорғы 

(2) және жылу тасымалдағыштың жылулық кеңеюін теңестіруге мүмкіндік 

беретін кеңейткіш бак (3) кіреді. Желілік су айналатын екінші контур – 

аккумулятор багымен және қосымша су жылытқышпен (4) жабдықталған. Екі 

контурлық қондырғыларда төменгі температура кезінде қатпайтын жылу 

тасығыштарды (антифриз) оның бірінші контурында қолдану мүмкіндігі бар. 

Мәжбүрлі айналыммен жұмыс жасайтын қондырғының табиғи айналымы бар 

күндік су қыздырушы қондырғыдан ерекшелігі, оның құрамында 2 –

циркуляциялық сорғысының болуында. Циркуляциялық сорғы 4 – 

аккумулятор багын жылытып, кері қайтатын судың қысымын жоғарылатып, 

күн коллекторларына жібереді. Басқаша айтқанда 2 –циркуляциялық сорғы 

осы жүйеде су айналымы болатындай, қажетті тегеурінді туғызады. 

 

 

 
 

1 – күн коллекторлар  блогы;  2 –циркуляциялық сорғы; 3 – кеңейткіш бак;  

4 – аккумулятор багы; 5 – қосымша су қыздырғыш. 

 

3. 2 сурет – Мәжбүрлі айналыммен жұмыс жасайтын қондырғының сұлбасы 

 

 Енді күн су жылыту қондырғысынан және жылу дублерінен 

(органикалық отынды жағып су жылытушы қазандықтың) үйлесімін 

білдіретін құрамдастырылған сұлбаны қарастырайық (3.3 сурет). 
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ТЖС және КЖС – сәкесінше тура және кері жүйелік су; 1 – күн коллекторлар 

блогы; 2 - басқару блогы; 3  - жылу аккумуляторы; 4- су қыздырушы қазан; 5 - 

бірінші циркуляциялық контур сорғысы; 6 - екінші циркуляциялық контур 

сорғысы; 7 – жылытушы бойлер. 

 

3. 3 сурет – Құрамдастырылған күндік жылытушы қондырғының сұлбасы  

 

 Сұлбада қазанға берілетін қоректік суды күн энергиясы есебінен 

қыздыру мүмкіндігі қарастырылған. Басқару блогы энергия көздерінің 

қуаттарын және жылулық жүктемелерді өзара келістіру мүмкіндігін береді. 

Күндік жылытушы қондырғылармен қатар күндік технологиялық 

қондырғылар да қолданыс табуда, мысалы балқытушы пештер 

(гелиоқондырғылар), ас дайындаушы пештер (гелиопештер) және т.б. 

 

 3. 3 Күн коллекторлары 

 

 Күн қондырғысының негізгі элементі күн энергиясын жинақтаушы және 

оны судың, ауаның немесе қандай да бір басқа жылу тасымалдағыштың 

жылуына түрлендіру үшін қызмет ететін күн коллекторы болып табылады. 

Күн коллекторларының екі түрі бар – жазық және фокустаушы. 

Жазық күн коллекторлары. Жазық күн коллекторлары 

жылутасығыштың қыздыру деңгейі 80-90 ºС аспайтын жүйелерде 

қолданылады.  

Коллектордың негізгі сипаттамасы болып оның жылулық ПӘГ і 

табылады. Ол коллекторға түсетін күн энергиясының Qл қандай мөлшері 

тұтынушыға жылу түрінде Qпайд берілетінін көрсетеді: 

 

,пайд Л шыг

л Л

Q Q Q

Q Q



       (3.1) 
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мұнда -пайд л шыгQ Q Q , себебі пайдалы жылу мөлшері лQ  және 
шыгQ  

айырмасы арқылы табылады. Өз кезегінде олар белгілі формуламен 

есептеледі: 

шыгQ = )( 0TTFk a  ,     (3.2) 

 

мұнда k – орташа эффективті жылуберу коэффициенті; 

F – жылуберу бетінің ауданы; 

aT  және 0T  – 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 коэффициентіне k₁ (жылу 

шығындарының сызықты коэффициенті Вт/(м²·К)) және k2 (жылу 

шығындарының сызықтыеместігін ескеретін коэффициенті Вт/(м²·К) тәуелді. 

Күн коллекторының ортақ эффективтілігін коллектор ПӘГі анықтайды: 

,
2

21
0

E

Tk

E

Tk 



      (3.3) 

 

мұнда η – коллектордың пайдалы әсер коэффициенті; 

η0 – оптикалықпайдалы әсер коэффициенті; 

k1 – жылу шығындар коэффициенті, Вт/(м²·К); 

k2 – жылу шығындар коэффициенті, Вт/(м²·К); 
T = )( 0TTa  – коллектор және ауа температуралары арасындағы 

айырымы, К; 

Е – күн сәуле шашырауының қосынды қарқындылығы. 

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. 

 Төмен температуралы қондырғыларда әдетте жазық коллекторлар 

қолданылады. Олардың жұмысы ыстық жәшік ережесіне негізделген. Күн 

коллекторының сәуле жұтатын жазық беті болады, ол жылу тасығыш 

қозғалатын құбырлар немесе арналар қатарларымен сенімді жылулық 

байланыста болады. Мұның бәрі бірге алынғанда абсорбер деп аталатын 

бірыңғай конструктивтік элементті құрайды. Абсорбер жоғары жылу 

өткізгіштігі бар материалдардан: болаттан, алюминийден, мыстан және т. б. 

жасалады. Күн энергиясын жақсы сіңіру үшін абсорбердің сыртқы бетіне 

арнайы сіңіру жабыны жағылады немесе беті қара түске боялады. Жылу 

тасымалдағыштың жазық коллекторындағы температурасы әдетте 60 – 90 °С 
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құрайды және сирек жағдайда 100 °С-тан асады. Сондықтан коллектор күнді 

бақылау құрылғысынсыз стационарлы орнатылуы мүмкін. Жазық 

коллекторлар ауданы 0,6 – 5,0 м
2
 жеке секциялардан жасалады және 

ғимараттардың, құрылыстардың шатырларында немесе жер бетінде 

орналастырылады. 

 Күн коллекторлары айналар мен линзалар жүйесінен тұрады. 

Коллекторлардың бұл түрі міндетті түрде күнді бақылау автоматты жүйесімен 

жабдықталуы тиіс. Мұндай жүйелер күн энергиясының жоғары тығыздығын 

алуға мүмкіндік береді, сондықтан олар жоғары температураны талап ететін 

жерде: күн электр станцияларында, пештерде және т.б. жылыту жүйелерінде 

қолданылады. Фокустаушы коллекторларды ғимаратты жылыту үшін әдетте 

қолданбайды. Фокустаушы коллекторлардың айналары (тегіс, параболоидты 

немесе параболоидты – цилиндрлі) металл табақтардан немесе жоғары 

шағылысу қабілеті бар фольгадан, ал линзалар – шыныдан немесе 

пластмассадан жасалады. 

 

3.3.1 Жылу аккумуляторлары. 

Күн жылыту қондырғыларында жылуды жинақтау қажеттілігі сәулелік 

шағылысудың тұрақсыздығынан туындайды. Ең қарапайым жинақтағыш - бак 

3.1, 3.2 суреттерде көрсетілген, қуатты қондырғыларда неғұрлым күрделі 

жылу аккумуляторлары қолданылады. Жылу жинақтағыш материалдарда өтіп 

жатқан физика-химиялық процестердің сипаты бойынша аккумуляторлар 

келесі түрлерге жіктеледі: 

 - материалдың (су, тас, тұздардың судағы ерітінділері және т. б.) жылу 

сыйымдылығы пайдаланатын сыйымдылық типті; 

 - фазалық өтулерді яғни заттың балқу немесе қатаю жылуын 

пайдаланатын; 

 - қайтымды химиялық және фотохимиялық реакциялардың энергиясын 

пайдаланатын. 

Конструкциясы мен жұмыс істеу қағидасы бойынша гелио-жүйеге 

арналған жылу энергиясының аккумуляторлары сулық және шөгінділі 

(галечный) болып екі түрге бөлінеді. 3.4 суретте сыйымдылық түрдегі сулық 

жылу аккумуляторы бейнеленген. 

Аккумулятордың энергетикалық сыйымдылығы – бұл акT1 - дан акT2 °С -

қа дейін қыздыру кезінде массасы акМ , кг, жылусыйымдылығы акС , 

Дж/(кг·К) ЖЖМ сіңіретін жылу мөлшері акQ , Дж: 

 

                акQ )( 12 акакакак ТТСМ  , Дж.    (3.4) 

 

Аккумулятордың энергетикалық сыйымдылығының акQ  ЖЖМ көлеміне 

акV , м
3
 қатынасы, нақты энергосыйымдылық деп аталады: 
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ак

ак
v

V

Q
q  , Дж/м

3
.     (3.5) 

 

Зарядтау ұзақтығы τзар, с, аккумулятор конструкциясына, ЖЖМ түрі мен 

массасына және күн коллекторларының жылу өнімділігіне ТQ байланысты: 

 

тракКСЭТ

ак

ηηηQ

Q
τ = ,      (3.6) 

 

мұнда КСЭη , акη , трη  – сәйкесінше, күн энергия коллекторында КЭК, 

аккумуляторда және құбыр желісіндегі жылу шығындарды сипаттайтын ПӘК.  

 

 
 

3.4  сурет – Сыйымдылық түрдегі сулық жылу аккумуляторлары 

 
 

 3.4 Пассивті күндік жылыту жүйелері 

 

 Жоғарыда қарастырылған жылыту жүйелері белсенді деп аталады. 

Олардың өзіндік белгісі - күн коллекторының, аккумулятордың, жылу 

энергиясының қосымша көзінің, сорғылардың, құбырларды басқару 

жүйелерінің бар болуы. Ғимараттың жылу жүйесінің пассивті жүйелерінде 

(басқаша, гелиосистемаларда) аталған элементтер жоқ, ал олардың рөлін 

ғимарат конструкциясының элементтері орындайды. Пассивті жүйелер 

энергетикаға қарағанда, құрылыстық жылуфизика саласына жатады. Алайда 
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белсенді немесе дәстүрлі жылыту жүйелерімен үйлесімдегі пассивті жүйелер 

жылыту шығындарды едәуір қысқартуға мүмкіндік береді. Европалық 

экономикалық одақтың ЕЭО елдерінде пассивті гелиосистемаларды қолдану 

нәтижесінде 2000 жылы 50 млн.т мұнай үнемделді. 

 Жылудың пассивті жүйелерін пайдалану мақсаты - ғимараттың бетіне 

түсетін күн энергиясын ең жоғары ПӘК-пен қолдану және ғимараттың жылу 

шығынын азайту болып табылады.  

 Ғимараттарды жылыту үшін, мысалы, келесі пассивті күн жүйелері 

қолданылады: 

 - ғимараттың бетіне немесе оның оңтүстік жағына жанасатын арнайы 

шыныланған бетке (немесе күн жылыжайына) түсетін күн сәулесін тікелей 

жинақтайтын); 

 - ауа айналымының конвективті контуры бар және жылулық  ұсақ 

тастан толтырмасы бар аккумуляторымен; 

 - оңтүстік қасбеттің артында орналасқан жылу жинағыш қабырғасы бар 

және т. б. 

 Осындай жүйелердің ПӘГ - ін 25-30% – ға дейін, ал ерекше қолайлы 

климаттық жағдайларда 60% – ға дейін жеткізуге болады. Пассивті күн 

жүйелері жұмысының тиімділігінің маңызды шарттары: 

 - қысқы айларда күн сәулесінің түсуі және жинақталуы максималды 

болуын  критерий ретінде қолданып ғимараттың орналасуы мен бағдарын 

дұрыс таңдау; 

 - ғимараттың қабырғалары, терезелері, есіктері және т. б. арқылы 

ауаның инфильтрациясы (ішке үрленуі) ең аз болатындай тиімді жылу 

оқшаулаудың болуы. 

 Пассивті гелиожүйелердің елеулі кемшілігі тәулік ішінде ғимарат 

ішіндегі температураның айтарлықтай ауытқуы, сондай-ақ жазғы кезеңде 

ғимараттың қызуы болып табылады. Сонымен қатар, мұндай жүйелер 

белсенді жүйелермен салыстырғанда  сенімді, олардың қызмет ету мерзімі –  

ғимараттың қызмет ету мерзіміне сәйкес келеді. 

 

 3.5  Күн тоғаны 

 

 Күн энергиясын жинақтаудың және ұзақ мерзімді шоғырландырудың 

бірегей тәсілдерінің бірі күн тоғандарының атауын алған арнайы 

жабдықталған тоғандар болып табылады. Күн тоғаны деп бетіне күн сәулелері 

түсетін су тоғанан айтады. Бұл жағдайда, жылу беру тек жылу өткізгіштігімен 

жүзеге асырылады – судың жоғарғы, неғұрлым қыздырылған қабаты аз 

тығыздыққа ие, сондықтан жеңіл және төменгі қабаттармен араласпайды. 

Фазалық ауысулар кезінде жылу алмасу туралы жазған кітаптарының бірінде 

Кутателадзе осындай тәжірибені  сипаттайды. Су құйылған ыдыстың түбіне 

мұзды салып, жоғарғы қабатта электр қайнатқышын орналастырады. Біраз 

уақыттан кейін жоғарғы қабаттағы су қайнаған, ал ыдыстың түбіндегі мұз өте 
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ұзақ ерімей тұрады, өйткені судың тығыз (ауыр) қосалқы қабатына жылу беру 

конвекция арқылы емес, тек жылу өткізгіштігімен жүзеге асырылды. 

 Табиғи тоғанның жоғарғы қабатының жылуы түнгі уақытта және ауа 

райы қолайсыз кезінде қоршаған ауамен булану және жылу алмасудан тез 

жоғалады. 

 Күн тоғанында айналмалы жылулық процесс  іске асырылады. 

Тоғанның түбі жарық жұтатын қабатпен жабылады (әйтпесе, қара күңгірт 

бояумен боялады). Су қабаты арқылы өтетін күн энергиясы су түбінің бетін 

жылытады, осыдан судың төменгі қабаты жылынады. Төменгі қабатта 

қыздырылған су жоғары көтерілмеуі үшін оның тығыздығы жасанды түрде 

арттырады.  Ол үшін суға қарапайым ас тұзын қосады. Төменгі қабаттың 

температурасы 95 – 100 °С болуы мүмкін, ал үстіңгі қабаттың температурасы 

сол кезде 15 – 25 °С болады. Нәтижесінде, судың жоғары жылу 

сыйымдылығының арқасында, қосалқы қабатта энергияның көп мөлшері 

шоғырланады. Бұл қабаттағы жылу шығыны елеусіз болады, өйткені ол 

қоршаған ортадан су қабатымен оқшауланады. Судың беттік булануына 

байланысты жылуын жоғалуын ескермеуге болады, мысалы, мөлдір 

полиэтилен пленкамен жабылған болса, мүлдем алып тастауға болады. Күн 

тоғанының сұлбасы 3.5 суретте бейнеленген.  

  

 
 

1-тұщы су; 2 –төмен қарай концентрациясы ұлғаятын оқшаулағыш ерітінді;  

3 – жоғары концентрациялы ыстық ерітінді қабаты; 4 – күн сәулесін жұтатын 

бет; 5 - буландырғыш; 6-төмен температурада қайнайтын сұйықтықпен жұмыс 

істейтін бу турбиналы қондырғы. 

 

3. 5 сурет – Күн тоғанының энергетикалық сұлбасы 
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 Төменгі ыстық қабатта жылуды бұру үшін конвективті жылу 

алмастырғыш орналастырылады. Жылу тасығышты төменгі қабаттан бұру 

қажет емес, өйткені сұйықтықтың кез келген айналымы оның тығыздығының 

градиентін бұзуы мүмкін. Мұндай жүйелер жоғары тиімділігімен 

ерекшеленеді және күн коллекторлары бар жүйелерге қарағанда сәл 

арзанырақ. Олар жылыту, ыстық сумен жабдықтау жүйелерінде, сорғыш 

тоңазытқыш қондырғыларда және салқындатқыштарда, сондай-ақ электр 

энергиясын өндіру үшін пайдаланылуы мүмкін. 

 Энергетикалық күн тоғаны  жылыту, ыстық сумен жабдықтау 

жүйелерінде, сорғыш тоңазытқыш қондырғыларда және салқындатқыштарда, 

сондай-ақ электр энергиясын өндіру үшін пайдаланылуы мүмкін. Ең ірі күн 

тоғандарының бірі Израильде (Бейт-Ха-Арава орны) орналасқан және 0,25 км
2
 

аумақты алып жатыр. Ол төмен қайнайтын жұмыс денесінде жұмыс істейтін 

қуаты 5 МВт бу турбиналық энергетикалық қондырғы үшін энергия көзі 

болып табылады. Күн тоғандарының тереңдігі 1-3 м құрайды, оның 1 м
2
 

бетіне енгізілетін ас тұзының мһлшері 500-1000 кг шамасында болады. 

 

3.6  Күн электр станциялары  

 

Күн энергиясын электр энергиясына түрлендірудің бірнеше тәсілдері 

бар, олар келесі процестерге  негізделген: термодинамикалық, 

термоэмиссиялық, термоэлектрлік, фотоэлектрлік, фотогальваникалық, 

фотоэмиссиялық. Алайда, қазіргі кезде  осы тәсілдердің тек екеуі ғана 

практикалық қолданыс тапты:  

- термодинамикалық, оның негізін - жылу қозғалтқыштарының белгілі 

термодинамикалық циклдерін қолдану;  

- фотоэлектрлік, оның негізін жартылай өткізгіштік фотоэлементтердің  

жарық және инфрақызыл сәулеленуін электрге  тікелей түрлендіруге 

негізделген.  

Термодинамикалық күн электр станциялары. Көптеген айналардан 

(гелиостаттардан құралған), қисық бетті күн коллекторының көмегімен күн 

энергиясы шағын көлемде (жылу қабылдағышта) жинақталады, оның 

жылутасымалдағышы болып су, ауа немесе басқа да газдар табылады. Күн 

сәулелері қыздырған судан  550°С дейінгі температурамен қаныққан бу 

немесе 1000 °С дейінгі температураға дейін қызған газды алады. Ең үлкен 

қиындық күн коллекторын басқаруды тудырады. Әріқарай дәстүрлі 

термодинамикалық айналымдарды (Ренкин немесе Брайтон) іске асыра 

отырып, турбинада электр энергиясы алынады. 

Күн коллекторының жұмысын басқару ең үлкен қиындықтарды 

туындатады. Себебі күн коллекторлары, яғни гелиостаттар Күннің 

қозғалысын қадағалап отыруы тиіс. Гелиостаттардың бір орында тұрып екі 

ось бойымен қозғалу мүмкіндігі болуы тиіс, сол кезде олардың бетіне қажетті 

мөлшерде күн сәулелері түседі. 
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Мысалы, оның элементтерінің конструкциясы біркелкі емес жылулық 

кеңейуімен байланысты туындайтын коллектордың ең елеусіз деформациясы 

салдарынан фокустаудың бұзылуына және коллектордың жалпы тиімділігінің 

төмендеуіне әкеледі. Нәтижесінде бақылау жүйесі өте күрделі болып шығады 

және оны басқару ЭЕМ көмегімен жүзеге асырылады. Сондықтан, жеке бу 

қыздырғышты орнату коллекторды басқаруды қиындататын болғандықтан, 

қаныққан бу алумен шектеледі.  

Қазіргі уақытта термодинамикалық күн электр станцияларының КЭС 

негізінен екі түрі орнатылған: мұнаралы және таратылған (немесе модульді) 

типті.  

Мұнаралық КЭС-тің принципті сұлбасы 3.6 суретте көрсетілген.  

 

 

 
1 – бу генераторы-гелиоқабылдағыш; 2 – электр генераторы бар қаныққан 

буды қолданушы бу турбинасы; 3 – гелиосттар жұмысын басқару. 

 

3. 6 сурет – Мұнара типті күн электр станциясы  

 

Мұнаралық КЭС-те бу қазандығы жердің үстінен жоғары бағанда  

орналасқан (әйтпесе онда күн сәулесін шоғырландыру мүмкін емес). 

Мұнаралық КЭС-тің негізгі кемшіліктері - жоғары құны және үлкен алаңға 

орналасуы. 10 МВт-тан кем қуат кезінде мұнаралы типті КЭС тиімсіз, ал 

олардың оңтайлы қуаты шамамен 100 МВт деп есептеледі. 1965 жылдан 

бастап осы типті КЭС бірқатар АҚШ-та және кейбір еуропалық елдерде 

салынған. Атап айтқанда, 1985 жылы Қырымда (Щелкино кенті) қуаты 5 МВт 

мұнаралық  КЭС пайдалануға берілді. Күн коллекторын  осы айналасында 

орналасқан 1600 гелиостаттар (жазық айналар) құрайды, олардың 

әрқайсысының беттік ауданы 25,5 м
2
 және шағылысу коэффициенті 0,71, 

цилиндр тәрізді  бу генераторы орналасқан мұнара биіктігі 89 м. 

 Тарқатылған (модульдік) типті КЭС-те өте көп модульдер 

пайдаланылады, олардың әрқайсысы параболоцилиндрлік концентратормен 
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жабдықталған. Оның фокусында жұмыс заты қызады және 

электрогенератормен қосылған ортақ жылу қозғалтқышына беріледі. Мұндай 

типтегі ең ірі КЭС АҚШ-та салынған, қуаты - 12,5 МВт. Шағын қуатты 

модульдік КЭС мұнаралық КЭС-тен  арзан деп саналады. 

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: 

 

     снtгмiпC ηηηηηηηEFP 00= ,                     (3.7) 

 

мұнда Е – күн радиациясы ағынының номиналды тығыздығы, кВт/м
2
; 

CF  – айналардың жалпы ауданы; 

0η – айналық жүйенің оптикалық ПӘК-і; 

гпη  – күн энергиясын қабылдағышының ПӘК-і; 

iη0  – турбинаның ішкі салыстырмалы ПӘК-і; 

мη  – турбинаның механикалық ПӘК-і; 

тη  – бу генераторы мен құбырдағы шығындарды ескеретін ПӘК; 

СНη  – КЭС-тің өз қажеттіліктерінің ПӘК-і; 

tη  – КЭС-тің Ренкин циклындағы жылулық ПӘК-і. 

 Фотоэлектрлік электр станциялары. Күн сәулесін тікелей электр 

тогына түрлендіруге мүмкіндік беретін жартылай өткізгіш құрылғылар 

фотоэлектрлік түрлендіргіштер (ФЭТ) немесе күн батареялары деп аталды. 

Фотоэлектр құбылысы жартылай өткізгіш материалдарды жарықтандырғанда  

пайда болады. Жарықтың    көрінетін және инфрақызылға жақын бөліктері 

ғана әсер береді.  Фотоэлектр құбылысы кезінде фотондар жұтылады,а л 

олардың энергиясы p – n - қосылыстар арқылы электр энергиясына айналады. 

Бұл әсер бұрыннан белгілі және өлшеу аспаптарында, автоматика және т. б. 

құралдарында кеңінен қолданылады. Ғарышты игергеннен кейін 

фотоэлектрлік әсер жасанды ғарыш объектілерін энергиямен қамтамасыз ету 

үшін қолданылады. 

 Осылайша, ғарыш станцияларындағы электр энергиясының жалғыз көзі 

– фотоэлектрлік электр станциялары (ФЭС) пайда болды. Қазіргі уақытта 

ФЭС – қа  ғарыш энергетикасында балама жоқ. Қалыңдығы 50 мкм жартылай 

өткізгіш кремний негізіндегі фотоэлементтер аз массаға, жоғары сенімділікке, 

іс жүзінде шексіз қызмет ету мерзіміне ие. Конструкцияның модульдік 

принципі олардың ішінен кез келген қуатты ФЭС құруға мүмкіндік береді, 

сондай-ақ мұндай ФЭС конструкциясы бойынша қарапайым, қандай да бір 

айналмалы бөліктері жоқ, ерекше қызмет көрсетуді талап етпейді.  

 Ғарышта жиналған тәжірибені жер жағдайына көшіру талабы орынды 

болды. Осыдан келесідей күрделі негізгі мәселелер туындады: 
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 - жер бетіндегі күн радиациясы ғарыш кеңістігімен салыстырғанда 

едәуір әлсіз, себебі оны жер атмосферасы және бұлттар әлсіретеді, сонымен 

қатар ол мерзімді сипатқа ие, сондықтан ғарышқа қарағанда жерде ФЭТ-тің 

беті едәуір үлкен болуы қажет; 

 - жартылай өткізгіш түрлендіргіштерді ірі масштабта өндірудің 

өнеркәсіптік  технологиясы жоқ, сондықтан олар өте қымбатқа түседі; 

 - кремний негізіндегі жартылай өткізгіш түрлендіргіштердің  ПӘГі 

төмен (8 – 12 %); 

 - ФЭТ өндіретін токтың мәні мен кернеуі шамалы, сондықтан 

стандартты жиілік пен кернеудегі  коммерциялық электр қуатын алу үшін 

электр энергиясын түрлендіретін күрделі жүйелері қажет. 

 Аталған мәселелерді шешуге физиктер, технологтар, инженерлер 

тартылды. Нәтижесінде фотоэлектрлік энергия құны бірте-бірте төмендеді, 

бірақ бүгінгі күні ол коммерциялық электр энергиясы құнынан бірнеше есе 

асып түседі. Жапония мемлекеті ең үлкен жетістіктерге қол жеткізді, онда 

2002 жылы жалпы қуаты 255 МВт күн элементтері шығарылды, бұл әлемдік 

өндірістің 48,9% - ын құрады. 

 Ресейде ФЭТ алу технологиясын құрумен және жетілдірумен 

байланысты зерттеулер саласында жетекші рольді А. Ф. Иоффе атындағы 

Ресей ғылым академиясының РҒА, физика-техникалық институты игерген.. 

Бұл бағыттағы жұмыстар профессор В. М. Андреев пен В. А. Грилихестің 

басшылығымен жүргізіледі. Өткен онжылдықта аталған салада институт 

айтарлықтай ілгеріледі. Мысалы, арсенид жартылай өткізгіштерінен және 

галлийдің антимонидінен немесе галлий мен алюминийдің арсенидінің 

гетерос қосылыстарынан тұратын екі қабатты фотоэлементтердің энергияны 

түрлендіру ПӘГі 20-37 % дейін жеткізілді. Өндіріс технологиясын жетілдіру 

есебінен ФЭТ құны да тұрақты түрде төмендейді. 

 1- ші мысал. 

Мұнара типті күндік электростанцияда КЭС n=243 гелиостат 

орнатылған, жеке гелиостаттың беттік ауданы - Fг = 64 м
2
. Гелиостаттардан 

күн сәулелері қабылдағышқа шағылады, сондықтан оның бетіндегі 

максималдық жарықтану Нбет = 2,5   МВт/м
2
 құрайды. Гелиостаттың сәуле 

шағылыстыру коэффициенті Rг = 0,8. Қабылдағыштың сәулелерді жұту 

коэффициенті Абет = 0,95. Гелиостат айнасының максималдық сәулелену 

деңгейі Hг = 600 Вт/м
2
.  Егер қабылдағыштағы жылутасығыштың жұмыстық 

температурасы t=700 °С болса, оның беттік ауданы және жылу шығындары 

қалай анықталады? Қабылдағыштың қаралық көрсеткіші εпр = 0,95. Ағындық 

жылу шығындары сәулелік шығындардан екі есе кем. Есепті шығару үшін 

КЭС сызбасын бейнелеу қажет. 

Шешуі. 

Есепте күн энергиясын мұнара типті электр станциясында гелиостаттар 

арқылы қолдану мәселесі талұыланған. Гелиостаттар бетіне түскен күн 

сәулелері шағылып, қабылдағыш ыдыс бетіне түседі, нәтижесінде ыдыстың 
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ішіндегі су қызып аса қызған буға айналады да, бу турбинаға жіберіліп, онда 

жұмыс жасайды. 

Қабылдағышқа күннен гелиосттар арқылы түскен энергия (Вт) келесі 

теңдеумен анықталады: 

 

𝑄 = 𝑅г ∙ 𝐴бет ∙ 𝐹г ∙ 𝐻бет ∙ 𝑛, Вт; 

𝑄 = 0,8∙0,95∙ 64 ∙ 600 ∙ 243 =7,09 МВт. 

 

 Қабылдағыш бетінің ауданы, оның бетінің энергетикалық  жарықтануы  

 𝐻пр, Вт/м
2   

белгілі болған жағдайда: 

 

𝐹г =
𝑄

 𝐻бет
, м2

; 

𝐹г =7,09 /2,5=2,84 м
2
. 

 Жалпы жағдайда қабылдағыш бетінің температурасы tбет= 1160 К –ға 

дейін өседі, нәтижесінде қабылдағыштағы жылутасығыштың жұмыстық 

температурасы t=700 °С жетеді. Қабылдағышта жылудың шағылуынан болған 

жылу шығындарын Стефана-Больцман заңы арқылы есептеуге болады: 

𝑞сәуле = εпр∙𝐶0 ∙ (
𝑇

100
)4,  Вт/м

2
; 

𝑞сәуле = 0,95 ∙ 5,67 ∙ (
973

100
)

4
=48,28 кВт/м

2
, 

 мұнда Т - жылутасығыштың жұмыстық температурасы, К; 

𝐶0 – абсолют қара дененің сәуле шашырату коэффициенті,  

Вт / (м
2
·K

4
). 

𝐶0 = 5,67 Вт / (м
2
·K

4
). 

 2-ші мысал. 

Үй ғимаратын жылыту үшін тәулігіне Q = 0,56 ГДж жылу 

шығындалады. Осы мақсатта күн энергиясын қолдану үшін онымен 

аккумулятордағы суды жылытады. Аккумулятордағы ыстық судың 

температурасы t1 = 52 ° С – тең деп ұйғарамыз. Егер үйді жылыту мақсатында 

қолданылған судың температурасы t2 =31 °C – қа  төмендесе, аккумулятордың 

көлемі – V (м
3
) қалай анықталады? Есепті шығару үшін гелиоқондырғының 

сызбасын келтір. Судың жылу сыйымдылығы мен тығыздығын көрсетілген 

температуралар үшін арнайы әдебиеттерден анықталады. 

Шешуі. 

Бұл есеп тұрғын үйді жылыту, ыстық сумен қамдау және ауасын баптау 

мақсатында жылуы  қолданылатын су аккумуляторының сыйымдылығын 

есептеуге арналған. Жылу көзі ретінде үйдің шатырында орналасқан күн 

панелдері жинақтап алатын күн энергиясы қолданылады. Панелдер арқылы 

өтіп үнемі айналыста болатын су қызғаннан кейін бак – аккумуляторға 

құйылады, сосын сорғы көмегімен үйдіжылытушы приборларға және ыстық 

сумен қамдау жүйесінің су таратушы крандарына барады. Аккумуляторда 

жылуды жинақтағыш тағы да басқа күрделі жүйелер қолданылуы мүмкін 

(мысалы гравий үйіндісі). 
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Бак – аккумулятордағы судың  жеткілікті көлемі V (м
3
) изобаралық 

процесс үшін анықталған белгілі жылу теңдеуінен табылады, ол үшін тұрғын 

үйдің тәуліктік жылу шығынын Q (ГДж); күн панелдерінен алынған ыстық 

судың температурасын t1 
0
С; үйді жылыту мүмкін болатындай бактағы судың 

ең кіші температурасын t2  °C білу қажет: 

 

                𝑄 = 𝜌 ∙ 𝑉 ∙ 𝑐𝑝 ∙ (𝑡1 − 𝑡2), 

 

 мұнда 𝜌 − судың тығыздығы, кг/м
3
: 𝜌 = 1000 кг/м

3
; 

                     𝑐𝑝 = 4,19 Дж/(кг · К) – судың р = const болған жағдайдағы 

массалық жылу сыйымдылығы, Дж/(кг · К). 

Аккумулятордың көлемі: 

 

𝑉 =
𝑄

𝜌∙𝑐𝑝∙(𝑡1−𝑡2)
, м3

; 

 

𝑉 =
0,56∙109

1000∙4,19∙103∙(52−31)
 = 6,3 м

3
. 

 

Бақылау сұрақтары. 

1.  Күн коллекторларының негізгі типтерін, олардың артықшылықтарын, 

кемшіліктерін және қолдану аймағын атаңыз. 

2. Оңтүстік және солтүстік елдер үшін жер бетінің 1 м
2
 (шаршы метріне) 

түсетін күн радиациясының орташа жылдық мәнін атаңыз. 

3.  Жылу тасымалдағышының табиғи айналымы бар күн сужылытқыш 

қондырғылардың артықшылықтары мен кемшіліктерін атаңыз. 

4. Энергетикада күн энергиясын пайдаланудың негізгі бағыттарын 

атаңыз. Олар қай жерде және қандай ауқымда дамыған? 

5.  Жылу аккумуляторларының негізгі типтерін атаңыз. 

6.  Жылу берудің пассивті күн жүйелері дегеніміз не және олардың 

қызмет ету принципі қандай? 

7.  Күн тоғанының жұмыс принципін түсіндіріңіз. 

8.  Күн электр станцияларының екі негізгі қызмет ету принципін атаңыз, 

олардың артықшылықтары мен кемшіліктерін атаңыз. 

9.  Мұнара типті ФЭС – ның модульді  ЭС - дан айырмашылығы неде? 

10.  Күн энергиясын электр энергиясына түрлендіруші ПӘК-тің орташа 

мәнін атаңыз. 

11.  Қазіргі заманғы ФЭС қуатының максималды мәнін атаңыз. 
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4  Судың энергиясын пайдалану 

 

4.1 Гидравликалық электр станциялары 

 

Судың энергиясын адамзат бұрыннан сәтті пайдалана білді және қазіргі 

уақытта да табысты пайдалануда. Осы, өте қолжетімді жаңартылатын энергия 

көзінің қуаты жеткілікті. 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 олардың энергетикалық 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 уақыттағы 

жобалар арасындағы ең елеулісі болып Мойнақ ГЭС салынуы мен Шардара 

ГЭС-ін жаңғыртылуы 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. 

Қуаты 300 МВт Мойнақ ГЭС-і мемлекеттік үдемелі индустриялық-

инновациялық даму бағдарламасы аясында және ҚР Электр энергетикасын 

дамытудың 2030 жылға дейінгі бағдарламасына сәйкес салынған. Ол Алматы 

облысының Райымбек ауданындағы Шарын өзенінде орналасқан. Бұл бүгінгі 

күні Қазақстан бірегей электр желісінің (БЭЖ) оңтүстік аймағындағы 

(Алматы, Жамбыл, Қызылорда және Түркістан облыстары) электр энергиясы 

тапшылығын қысқартуға, жоғары жүктемелерді жабуға және энергия 

жүйесіндегі қуатты реттеуге байланысты міндеттерді табысты шешетін 

серпінді жобалардың бірі. Кәсіпорынның электр энергиясын орташа жылдық 

жобалық өндіру - 1,027 млрд кВт∙сағ.  

Мойнақ ГЭС-і 2018 жылдың 7 айында 649 миллион кВт∙сағ электр 

энергиясын өндірді. Жалпы, екінші энергоблокты пайдалануға беру сәтінен 

бастап  2012 жылы су электр станциясы 5,9 млрд кВт ∙ сағ электр энергиясын 

өндірді. 

Айта кету керек, станция бірқатар технологиялық ерекшеліктер мен 

шешілетін міндеттер бойынша бірегей (уникалды) болып табылады және тек 
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қана «Самұрық-Энерго» энергетикалық холдингінің өндіруші қуаттарының 

қатарына ғана емес, сонымен қатар республиканың барлық қолданыстағы 

электр станцияларынан да еркшеленеді. Шарын өзеніндегі " Мойнақ ГЭС" – 

ның жобасы -су қоймасы мен гидроагрегаттардың орналасуы арасындағы 500 

метр биіктік деңгейі бар деривациялық үлгідегі жоғары қысымды 

гидроэлектростанция. 

Мойнақ  ГЭС-ы 1 МВт қуатты өндіруге  қажет су шығыны бойынша 

әлемдік қолданыстағы гидроэлектрстанцияларының арасындағы ең үздік 

көрсеткіштерге ие, оның су шығыны  секундына 0,25 текше метрді құрайды. 

Салыстыру үшін мәліметтер: Қазақстанның Ертіс өзеніндегі ең ірі Шульбинск 

ГЭС –ның меншікті су шығыны - 5 (м
3
/с)/МВт, ал Түркістан облысындағы 

Сырдария өзеніндегі Шардара ГЭС-ның су шығыны 7,5 (м
3
/с)/МВт-қа тең. 

Станцияда жоғары техникалық параметрлері мен тиімділігі бар соңғы 

модификациядағы гидроагрегаттар орнатылған. 

 

 4.1.1 Бөгетті ГЭС. 

 ГЭС-тың екі негізгі түрі бар. Біріншісіне өзен деңгейіне бөгет есебінен 

жасанды тіреу құрайтын бөгеттік ГЭС жатады. Бұл жағдайда өзендегі су  

жайылып ағып, су қоймасы пайда болады. Әдетте станция ғимараты су 

қысымын туғызатын құрылыстардың құрамына кіреді, мұндай ГЭС-ты  

арналы деп атайды. 

Бөгетті гидроэлектростанцияларының ғимараттары тегеурін 30÷40 м 

мен 200÷300м аралығында болған кезінде салынады. ГЭС ғимараттарының 

орналасуына тән ерекшелігі, ол су тірек құрылысы болып табылмайды және 

ол бөгеттің артына немесе одан жағында орналасады (4.1 сурет).  

Бұл жағдайда суды жинақтауға бөгет түрі үлкен әсер етеді, өйткені оның 

биіктігі мен еніне табаны бойынша арынды су өткізгіштердің ұзындығы және 

гидроэлектростанция ғимаратының орналасуы байланысты. Турбиналық 

суағарлар бетон бөгетінің денесіне оның төменгі немесе арынды бөлігінде 

төселуі мүмкін. 

Станцияны бөгет сыртына орналастыру сирек қолданылады, бөгеттің 

сыртында орналасқан станцияның жұмысын қарастырайық (4.1 сурет). 
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1 – бөгет; 2 – қақпалар; 3, 4 – жоғарғы бьефтің сәйкесінше  ең үлкен және  ең 

кіші деңгейлері; 5 – қақпа; 6 – қоқыстарды ұстап қалушы тор;  

7 – электрогенератор; 8 – гидротурбина; 9, 10 – төменгі бьефтің сәйкесінше  

ең үлкен және  ең кіші деңгейлері. 

  

4.1 сурет – Бөгет маңындағы арналы ГЭС 

 

Бұл гидроэлектрлік станциялардың ең көп таралған түрлері. Олардағы 

судың қысымы өзенді толығымен бөгейтін  бөгет орнату немесе ондағы судың 

деңгейін қажетті белгіге көтеру арқылы жасалады. Мұндай гидроэлектр 

станциялары көп сулы жазық өзендерде, сондай-ақ таулы өзендерде, өзен 

арнасы тар, қысылған жерлерде салынады. 

4.2 суретте арналы ГЭС-тың машина залы бейнеленген. Өзен арнасы су 

тасқыны кезеңінде артық суды өткізу үшін 2 бекітпемен жабдықталған 1 

бөгетімен шектеледі. Жоғарғы су айдыны (бөгеттің алдында) жоғарғы бьеф, 

ал төменгі су айдыны (бөгеттің артында) - төменгі бьеф деп аталады. Су 

қоймасындағы судың ең жоғарғы және ең төменгі деңгейі (жоғарғы бьефте) – 

тиісінше 3 және 4. 5 қалқанмен 6 сорғыш ұстайтын тор, 8 гидротурбинасы 

арқылы алынатын 7 электр генераторы іске қосылатын су беруді реттейді. 

Гидротурбинадан кейінгі су төменгі бьефке төгіледі, ең төменгі деңгейі - 9.  
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Су тасқыны кезеңінде төменгі бьефтегі деңгей 10 ең жоғары мәнге 

жетеді.  

 

 

 
В. Б.-жоғарғы бьеф; Н. Б.-төменгі бьеф; 

1 – гидравликалық турбина; 2 - электрогенератор; 3 - сорғыш құбыр; 

4 - жеткізуші камера; 5 – қалқандар; 6 – торлар; 7 - көпірлі кран. 

 

4.2 сурет - Волхов гидроэлектр станциясы (көлденең қима) 

4.2 Деривациялық ГЭС 

Деривация латын тілінде ауытқуды білдіреді. Мұндай электр станциясы 

үшін су өзеннен алынады және арнайы арнамен (құбыр немесе ағаш науа 

түрінде орындалған) электр станциясы салынатын жерге беріледі. Өзен мен 

станция орналасатын жердің деңгейлерінде едәуір айырмашылық болады. 

Деривациялық гидроэлектр станциясы  4.3 суретте бейнеленген.  

Деривациялық ГЭС бөгеті 1 өзеннің жоғарғы ағысында орналасқан. 

Бөгеттің көлемі үлкен емес, өйткені ол суды алу және 2 су қабылдағышқа 

жіберу үшін ғана арналған. Одан әрі 3 тұндырғышты айналып өтіп, құм мен 

қоқыстан тазарған су 4 деривациялық каналына жіберіледі. Деривациялық 

арна 5 тәуліктік реттеу бассейнін және 6 қысымдағыш бассейнді сумен 

қоректендіруді қамтамасыз етеді. Олар өз тарапынан  9 ГЭС  ғимаратында 
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орналасқан гидротурбиналардың қоректенуін қамтамасыз ететін 8 таратушы 

қондырғысы бар 7 турбиналық су құбырымен біріктірілген. Турбинадан кейін 

су (ағыстан төмен орналасқан ) өзен арнасына қайта оралады, өзен арасына 10 

артық суды  ағызу жүзеге асырылады. 

 
 

1 – бөгет; 2 – су қабылдағыш; 3 – тұндырғыш; 4 – деривациялық канал; 5 – 

тәуліктік реттеу бассейні; 6 – тегеурінді бассейн; 7 – турбиналық су тартқыш;  

8 – таратушы қондырғы; 9 –  ГЭС ғимараты; 10 – суды ағызу. 

 

4.3 сурет - Деривациялық ГЭС 
   

Сонымен, белгілі бір жағдайларда деривациялық каналдың ұзындығы 

өзен арнасына қарағанда едәуір аз болады, оның қабырғалары кедір-бұдыр 

болуы мүмкін, бірақ өзен түбінің табиғи кедір-бұдырлығымен салыстырғанда 

деривациялық арна қабырғалары біршама тегітеу болады. Нәтижесінде 

деривациялық арна тегеуріннің мәні бойынша қосымша ұтыстар бере алады. 

Алайда деривациялық ГЭС жұмысы  әдетте өзендегі су шығынының 

ауытқуына өте сезімтал. 

ГЭС ғимаратында орналасқан энергетикалық қондырғыдан басқа 

(гидротурбиналар, электрогенераторлар, кернеуді жоғарылатушы  

трансформаторлар, тарату құрылғылары және т. б.) электростанцияның 

бірқатар гидротехникалық құрылымдары болуы тиіс, мысалы  кем дегенде 

бөгет немесе деривациялық каналы болуы тиіс. Мұздан қорғау қабырғалары, 

балықтарды өткізу құрылымдары қажет болуы мүмкін, ал егер өзенмен кеме 

жүретін болса немесе орман ағаштарын сумен тасымалдаса, ол үшін қызмет 

ететін шлюздер де болуы мүмкін. Нәтижесінде гидроэлектр станциясы құны 

қымбаттайды  және ресурстарды қажет ететін гидротехникалық 

құрылыстардың күрделі кешеніне айналады. Ірі ГЭС құны, әдетте, жылу 

электр станциясының құнынан асып түседі, бірақ кейіннен пайдалану кезінде 

шығындар жиі өтеліп отырады 
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ГЭС құрылысы ауқымды күрделі шығындарға байланысты 

болғандықтан, әдетте электр энергиясын өндіруден басқа, оларға қосымша 

қандай да бір шаруашылық функцияларды жүктейді, мысалы кеме қатынасын 

қамтамасыз ету үшін өзендегі су деңгейін арттыру, ирригациялық жүйелерге 

немесе сумен жабдықтау жүйелеріне қызмет көрсету және т. б. Шағын қуатты 

ГЭС үшін салыстырмалы күрделі шығындар кейде ірі электр станциялары 

үшін жұмсалатын шығындарға қарағанда төмен болады, өйткені олардың 

құрылысы ауқымды құрылыс жұмыстарымен байланысты емес. 

ГЭС жабдықтары жеткілікті сенімді, ал шағын электр станциялары үшін 

тұрақты қызмет көрсету және бақылау талап етілмейді, оларды басқару 

процестерін автоматтандыру жеңіл. Сондықтан бірнеше шағын ГЭС 

жұмысшы персоналдың тұрақты қатысуынсыз пайдаланыла алады және 

орталық пультпен басқарыла алады. Оларға қызмет көрсетуге мерзімдік 

профилактикалық тексерулер жатады.  Электр желісіне жұмыс істеу кезінде 

ГЭС түрлі функцияларды орындай алады: базалық, жартылай немесе жоғары 

жүктемелерді жаба алады. Жоспарланған жүктеме түріне қатысты ГЭС типі 

және оның жабдықтарының құрамы таңдалады. Алыстағы аудандардағы 

шағын ГЭС автономды режимде жұмыс істей алады, сонда олар тәуліктік 

және маусымдық жүктеме кестелерін қадағалауы тиіс. Негізінде, бұл қандай 

да бір қиындықтарды тудырмайды. ГЭС жеткілікті маневрлік құрылуы мүмкін 

және бірнеше минут ішінде бос жүріс режимінен номиналды қуатқа өту керек. 

Бұл ГЭС жылу электр станцияларынан айтарлықтай ерекшеленеді,бұл, атап 

айтқанда, оларды авариялар кезінде энергия жүйесінің қуат резерві ретінде 

пайдалануға мүмкіндік береді. 

 

4.3 Шағын ГЭС негізгі параметрлерін анықтау 

 

Кез келген электр станциясының, сонымен қатар гидроэлектр 

станциясының да, негізгі сипаттамасы болып электр энергиясының 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: 

 

,9810 HQHQgN       (4.1) 

 

мұнда  – су тығыздығы, кг/м
3
; 

g – еркін түсу үдеуі, м/с; 

Q – су шығыны, м/с; 

H – тегеурін, м. 
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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: 

 

9810 ,Г ТN g Q H Q H              (4.2) 

 

мұнда Т – турбина ПӘК-і; 

Г – генератор ПӘК-і. 

 

Уақытты t, с қуатқа N  көбейту арқылы табылатын су ағыс энергиясы Э, 

кВт·сағ келесідей: 
9810

,
3,6 367

Q H t W H
Э

   
      (4.3) 

мұнда W Q t   –пайдаланылған су ағысының көлемі, м
3
. 

 

1-ші мысал. 

Егер құрғақтық мерзімде су қоймасының тегеуріні Н, п- есеге азайып, ал 

су шығысы m, % қысқарса, шағын ГЭС қуаты қалай өзгереді? 

Гидротехникалық құрылғылардағы (су құбырлары, турбиналар,генераторлар) 

энергия шығындары тұрақты деп саналады. Есепті шығару үшін керекті 

мәліметтерді жеке нұсқалар бойынша  1-ші кестеден алады. 

 

4.1 кесте 

Шама-

лар 
Нұсқалар 

 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

n 3 2 1,2 1,5 3 2 1,2 1,5 3 2 

m 30  20 30 50 30 10 20 40 20 

           
           Шешуі. 

 Есепте су шығысы мен тегеурін мәндері тербелісте болған жағдайда 

шағын ГЭС қуаты өзгерісін анықтау қарастырылған. ГЭС қуатын (Вт) 

анықтау үшін  қарапайым теңдеуді қолданады 

 

  𝑁 = 9,81 ∙ 𝑄 ∙ 𝐻 ∙ 𝜂         

    

мұнда где  𝑄  - көлемдік су шығысы, м
3
/с ;                                                                                                                                                                                                                     

                  Н – ГЭС-тің тегеуріні, м;    
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                             η -  гидротехникалық құрылғылардағы энергия шығындарын 

ескеретін  ГЭС-тің пайдалы әсер коэффициенті, шағын ГЭС-тер үшін η≈0,5. 

Гидротурбиналар үшін ПӘК,  η = 0,5 ÷ 0,9.   

ГЭС-тің қуатын қалыпты жұмыс жағдайында анықтайды  

 

𝑁1 = 9,81 ∙ 𝑄1 ∙ 𝐻1 ∙ 𝜂.   
 

         Құрғақтық мерзімде қуатты анықтау үшін 

 

𝑁2 = 9,81 ∙ 𝑄2 ∙ 𝐻2 ∙ 𝜂 ,   

                  

есепте берілген су шығысы мен тегеуріннің өзгерістерін еске түсіреміз:  

 

𝑄2 = (1 − 𝑚)𝑄1; 𝐻2 =
𝐻1

𝑛
. 

 

           ГЭС-тің қуатының өзгерісі   
𝑁1

𝑁2
=

𝑛

(1−𝑚)
. Бірінші нұсқада берілген  

еселеуіштер 𝑛 = 3, 𝑚 =30%  мәндері үшін  ГЭС қуатының өзгерісі -  
𝑁1

𝑁2
= 4,29.  

Құрғақтық мерзімінде ГЭС қуаты 4,29 есе азаяды. 

2-ші мысал. 

 Су шығысы  𝑄 , тегеуріні   Н шағын ГЭС –тің қуатын анықта. 

Ашық гидроканалдағы су тегеуріні құламасының коэффициенті К=0,85. 

Гидротурбинаның ПӘГі 𝜂т, гидрогенератордың ПӘГі 𝜂г. Егер ГЭС –тің 

қақпасы су шығысын оның номиналдық мәнінен 70% азайтатын болса, қуаты 

қалай өзгереді. Қуаттың шамасы оның номиналдық мәнінің 70%-нан үлкен 

бола ма, әлде кіші бола ма? Мысалды шығаруға қажет алғашқы мәліметтер 

кестеде берілген. 

 

4.2 кесте – Шағын ГЭС-тің сипаттамалары 

Нұсқа 

№ 

Q, м
3
/с Н,м 𝜂т 𝜂г 

1 2 3 4 5 

1 10 17 76 94 

1 2 3 4 5 

2 12 15 78 95 

3 14 13 79 96 

4 16 11 80 94 

5 18 9 81 95 

6 20 8 82 96 

7 22 7 83 94 

8 24 6 84 95 

9 26 7 85 96 
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          Шешуі. 

ГЭС-тің қуатын қалыпты жұмыс жағдайында анықтайды: 

  

        𝑁1 = 9,81 ∙ 𝑄1 ∙ 𝐻1 ∙ 𝜂т ∙ 𝜂г;   
𝑁1 = 9,81∙ 10∙17∙ 0,76∙ 0,94=1191 Вт. 

 

          Су шығысы азайған жағдайда қуатты анықтау үшін келесі формуланы 

қолданамыз: 

𝑁2 = 9,81 ∙ 0,7𝑄1 ∙ 0,85𝐻1 ∙ 𝜂т ∙ 𝜂г ;      

𝑁2 =   709 Вт;            
𝑁1

𝑁2
=

1191

709
 =1,68. 

 Яғни шағын ГЭС қуаты 𝑁1 = 1,68∙ 𝑁2 есе кемиді. Қуаттың шамасы оның 

номиналдық мәнінің 70%-нан кіші, номиналдық мәннің 59,5% құрайды. 

3-ші мысал. 

          Пельтон гидротурбинасының қуатын анықта. Мұндай турбина 

шөмішпен жабдықталған және су шығыны аз  𝑄ГЭС = 0,1 м 
3
/с,  ал тегеуріні 

жоғары НГЭС = 40 м болған жағдайда қолданылады. 

          Шешуі: 

        𝑁ГЭС = 9,81 ∙ 𝑄ГЭС ∙ 𝐻ГЭС ∙ 𝜌су ∙ 𝜂ГЭС;   

              𝑁ГЭС =9,81∙ 0,1∙40∙1000∙0,9=35000 Вт. 

 

 Турбинаны жұмыс дөңгелегіне саптамалардан берілетін су ағынының 

жылдамдығы:  

𝑣𝑐 = 𝜑√2𝑔𝐻ГЭС; 

𝑣𝑐 =0,99∙ √2 ∙ 9,81 ∙ 402 = 28 м/с. 
 

 

Бақылау сұрақтары. 

1. Ресей және Қазақтан аумағында қандай ірі су электр станциялары 

белгілі? Олардың қуатын көрсетіңіз. 

2.  Біздің елімізде су электр станцияларында электр энергиясының 

қандай үлесі өндіріледі? 

3. «Деривация» терминінің мәнін түсіндіріңіз. 

4.  Бөгетті және деривациялық ГЭС айырмашылығы неде? 

5.  Бөгетті және арналық ГЭС айырмашылығы неде? 

6.  Гидроаккумуляциялаушы ГЭС жұмыс принципін түсіндіріңіз. 

7. Жылу электр станцияларымен салыстырғанда ГЭС қандай 

артықшылықтары бар? 

8.  Су энергиясының үш түрін және оларға сәйкес су 

қозғалтқыштарының түрлерін атаңыз. 

9.  «Тегеурін», «нетто Тегеурін», «жоғарғы бьеф» және «төменгі бьеф» 

ұғымдарын түсіндіріңіз. 
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10.  Су доңғалағы мен гидротурбинасы арқылы қозғалатын 

сұйықтықтың қозғалыс траекториясының айырмашылығы неде? 

11. Электр энергетикада қолдануға кедергі келтіретін су 

доңғалақтарының негізгі кемшіліктерін атаңыз. 

12. «Гидротурбинаның жылдам өту коэффициенті» терминін 

түсіндіріңіз. Ол нені сипаттайды? 

 

5 Жылу сорғылары көмегімен судың және топырақтың 

температурасының өзгеруін пайдалану 

 

5.1 Термотрансформаторлар 

 

Мұз қабатының астында (су айдынының белгілі бір тереңдігінде) ең 

температурасы 0 ºС жоғары қатпаған су қалады. Топырақ тек белгілі бір 

тереңдікте қатады, мысалы, Ленинград обл. үшін 1,45 – 1,60 м тереңдікте 

топырақ температурасы әрдайым 0 ºС жоғары. Мұндай жағдайда судың 

немесе топырақтың және қоршаған ортаның температуралық ауытқуы оның 

неғұрлым жоғары потенциалды жылуын алу үшін пайдаланылуы мүмкін. 

Термодинамиканың екінші бастамасына (заңына) сәйкес, ол үшін техникалық 

жұмыс жасау қажет. Мұндай техникалық құрылғылардың 

термотрансформаторлар деген жалпы атауы бар. Олардың жұмыс жасау 

принципі С. Карно  жұмыстарында тұжырымдалған. Тура термодинамикалық 

циклдарды іске асыратын жылу қозғалтқыштарына қарағанда 

термотрансформаторларда кері термодинамикалық цикл іске асырылады. 

Термотрансформаторлар басында жасанды салқын алу үшін 

қолданылды. Бірінші тоңазытқыш машинасын Дж. Перкинс 1834 жылы 

құрастырды, кейінірек (1852 ж.) ағылшын физигі У. Томсон (Лорд Кельвин) 

тоңазытқыш машиналарды жылыту үшін қолдану идеясын ұсынды. Ол 

осындай қондырғылар үшін жылу сорғысы ұғымын алғаш рет қолданды. 

Алайда Томсон идеясының практикалық іске асырылуы көптеген 

онжылдықтар өткен соң жүзеге асырылды. Тек ХХ ғасырдың басында ғана 

орыс ғалымы проф. В. А. Михельсон ғимараттарды жылыту үшін 

парокомпрессиондық тоңазытқыш машинасын іске асыру мәселелерін егжей-

тегжейлі қарады. 

Термодинамикалық тұрғыдан тоңазытқыш машиналар мен жылу 

сорғыларының айырмашылығы жоқ. Олар процестердің температуралық 

деңгейімен және ең бастысы – тағайындалуымен ерекшеленеді. Осыған 

байланысты Ренкиннің идеалды циклін пайдаланудың үш нұсқасын 

қарастырайық (5.1 сурет). 

Мұнда тура цикл жылу қозғалтқышы үшін және екі кері цикл 

термотрансформаторлар (жылу сорғы және тоңазытқыш машина) үшін 

қолданылады. Циклдар қоршаған ортасының температурасына Тқ.о. сәйкес 

изотермаға қатысты әртүрлі бағытталған. Тқ.о. - әрбір қарастырылып отырған 

қондырғы үшін әр түрлі мәнге ие болады. 
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Жылу қозғалтқышы жұмыс істейтін тура циклде жылу алмасудың 

негізгі процестері бу генераторында және конденсаторда (5.1 суреттегі  (1-4) 

және (5–1) процессер) жүзеге асырылады. 5-1 процесінде жылу беруді 

қамтамасыз ету үшін конденсация температурасы Тқ.о. қоршаған орта 

температурасынан жоғары болуы тиіс. Қоршаған орта температурасы.бұл 

жағдайда конденсатордағы салқындатқыш судың температурасы болып 

табылады және ол салқындатқыш су көзі мен түріне байланысты.  
 

 
 

5.1 сурет - Жылу қозғалтқышы және термотрансформаторлар үшін 

термодинамикалық Ренкин циклдары 
 

Тура циклмен салыстырғанда кері циклдарда бу генерациясы және оның 

конденсациясы процестері өз орындарын ауыстырған сияқты. (1-5) - процесі 

бу генераторында жүзеге асырылады (термотрансформаторларда бу 

генераторы буландырғыш деп аталады, бұдан әрі біз осы терминді қолданатын 

боламыз). (4 – 2) - конденсация процесі конденсаторда жүреді (мұнда тура 

және кері циклдер үшін терминдер сәйкес келеді). Кері циклдары үшін 

буландырғышта жұмыс денесіне берілген 𝑄1 - жылу, циклден бөлінген 𝑄2 

жылудан, сырттан көрсетілген қосымша жұмыстың L арқасында әрдайым аз 

болады. 

Жылу сорғысының (кейде оны жылытқыш машина деп атайды) және 

тоңазытқыш машинаның  түбегейлі айырмашылығы мынада. Жылу сорғысы 

үшін қоршаған орта температурасы Тқ.о. − буландырғышта, ал тоңазытқыш 

машина үшін конденсаторда  анықтаушы шама болып табылады. Тағы да 3.1 

суретке назар аударайық. 

Жылу сорғысы үшін (1 – 5) процесте буландырғыштың температурасы 

Тқ.о. қоршаған ортасының температурасынан циклға қажетті температуралық 
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тегеуріннің шамасына тең мәнге төмен болады. Бұл жерде қоршаған орта 

ретінде төмен потенциалды жылудың кейбір көздері қарастырылады, мысалы 

су тоғанындағы су, топырақ сулары, топырақтың жылуы және желдету 

жүйесінің шығарынды газдары, ағынды сулар және т. б. Егер жылу сорғысы 

үйлерді жылыту мақсатында пайдаланылса, жылу сорғысының жұмыс 

денесінің конденсациясы (4 – 2 процесс) жылуды желілік суға беру жолымен 

жүзеге асырылады. Желілік судың Тж.с. температурасы бұл жерде жұмыс 

денесінің конденсациялану температурасынан, температуралық тегеуріннің ең 

аз рұқсат етілген мәніне төмен болуы тиіс. Температураның ауытқуы 

∆Тп  жылу сорғысымен өндірілген жылудың температуралық потенциалының  

артуын анықтайды.  

Тоңазыту машинасында тура осындай процесс жүзеге асырылады, тек 

ол жылуды қоршаған ортадан емес, тоңазыту камерасынан  қоршаған ортаға 

лақтырады. Бұл жерде булану температурасы   тоңазытқыш камерасындағы 

Тх.к. температурадан  температуралық тегеуріннің ең аз   мәніне төмен болуы 

тиіс , ал конденсатордағы температура  Тқ.о. – дан тиісінше жоғары болады. 

Конденсаторларда ең аз температуралық тегеурінмен салынатын 

шектеулер, (2 - 1) процесінде жылуды беру мүмкіндігін қысқартады (5.1 

сурет). Сондықтан термодинамикалық циклдің тұйықталуы үшін 

конденсатордағы қысымды буландырғыштың қысымына дейін төмендету 

мақсатымен конденсатты дросселдеу қолданылады. Нәтижесінде жұмыс 

денесі ішінара буланады және оның құрамында буландырғышқа кіре берісте 

біршама бу мөлшерін байқауға болады (2 – 6 процесс қараңыз). 2-6 процесінде 

пайдалы техникалық жұмыс алудың принципиалды мүмкіндігі бар. Оның 

салдарынан (5 – 4) процесінде жұмыс денесін сығу жұмысы төмендейді. Бұл 

үшін (2-6) процесі   қайнайтын ағында жұмыс істеуге қабілетті арнайы 

қозғалтқышта жүзеге асырылуы тиіс. 

Жоғарыда сипатталған циклді іске асыратын термотрансформаторлар 

букомпрессиялық деп аталады. Букомпрессиялық  жылу сорғылары кең 

таралған, бірақ олар жылу беретін құрылғының жалғыз түріне жатпайды. 
 

5.2 Су тоғандарының және сұйық ағындардың төмен потенциалды 

жылуын пайдалану    

 

Жылу сорғылары - бұл төмен потенциалды көздерден  (топырақ және 

артезиан сулары, көлдер, теңіздер, топырақ жылуы, жер қойнауының жылуы, 

өнеркәсіптік және тазартылған тұрмыстық ағындар, технологиялық 

циклдердің сулары) жылуды жинақтау есебінен ыстық сумен жабдықтау және 

коттедждерді жылыту үшін жылу алуға мүмкіндік беретін жинақы үнемді 

және экологиялық таза жылу жүйелері және бұл жүйелер өндірген жылуын  

жоғары температуралы жылу тасымалдағышқа береді (5.1кесте). 
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5.1 кесте - Жердің төмен потенциалды жылу энергиясын жылу 

сорғылары арқылы пайдаланудың әлемдік деңгейі 

Ел атауы  Орнатылған қондырғының 

қуаты, МВт 

Өндірілген энергия, 

ТДж/жыл 

1 2 3 

Австралия 24,0 57,6 

Австрия 228,0 1094,0 

Болгария 13,3 162,0 

Великобритания 0,6 2,7 

Венгрия 3,8 20,2 

Германия 344,0 1149,0 

Греция 0,4 3,1 

Дания 3,0 20,8 

Исландия 4,0 20,0 

Италия 1,2 6,4 

Канада 360,0 891,0 

Литва 21,0 598,8 

Нидерланды 10,8 57,4 

Норвегия 6,0 31,9 

Польша 26,2 108,3 

Россия 1,2 11,5 

Сербия 6,0 40,0 

Словакия 1,4 12,1 

Словения 2,6 46,8 

США 4 800,0 12 000,0 

Турция 0,5 4,0 

Финляндия 80,5 484,0 

Франция 48,0 255,0 

Чехия 8,0 38,2 

1 2 3 

Швейцария 300,0 1 962,0 

Швеция 377,0 4 128,0 

Япония 3,9 64,0 

Барлығы: 6 675,4 23 268,9 

 

Жылу сорғысы – жылуды аз қыздырылған денеден (қоршаған ортадан-

ауадан, жер асты суларынан, топырақтан, желдеткіш тастандыларынан, 

қондырғылардың төгінді жылуынан және т.б.) неғұрлым қыздырылған денеге 

беруді, оның температурасын арттыра отырып және бұл ретте механикалық 

энергияны жұмсай отырып жүзеге асыруға мүмкіндік беретін машина. 
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Классикалық жағдайда 1 кВт электр энергиясын жұмысқа жұмсай отырып, 

ЖСҚ (жылу сорғыш қондырғы) 3-тен 6 кВт жылу энергиясын өндіре алады 

деп есептеледі. 

Қазіргі уақытта бүкіл әлемде әртүрлі қуаттағы (ондаған кВт-тан жүз 

МВт-қа дейін) 90 млн. жылу сорғылары жұмыс істейді. МирЭК болжамы 

бойынша 2020 жылға қарай жылумен жабдықтауда жылу сорғыш 

қондырғылардың  үлесі 75% - ды құрайды. АҚШ - та 1 млн  жылу сорғысы 

жылумен жабдықтау үшін энергияның 37% қажеттілігін өндіреді. Швецияда 

барлық жылудың 50% - дан астамы жылу сорғыларын қамтамасыз етеді. 

Жапонияда жыл сайын қуаты әртүрлі 3 млн жылу сорғылары жасалып 

шығарылады. Ресей Федерациясында және Қазақстан Республикасында  жылу 

сорғылар нарығы енді қалыпатасуда.   

Көптеген елдерде  пайдалануды ынталандыратын мемлекеттік 

бюджеттен дотациялар бөлінеді. Скандинавия елдерінде ЖСҚ – дан алынған  

жылу қуатының 1 кВт үшін 100 еуро төленеді. Германияда ЖСҚ орнатуға 

мемлекеттің дотациясы белгіленген қуаттың әрбір кВт үшін 300 евро 

мөлшерінде болады. АҚШ-та жаңа қоғамдық ғимараттарды салу кезінде тек 

геотермалды жылу сорғылары пайдаланылады. Бұл норма АҚШ Федералдық 

заңнамасымен бекітілген. Мәселен, геотермалды жылу сорғысы Нью-Йорктің 

кең танымал аспанға асқақтаған ғимаратында Empire State Building 

орнатылған. 

Қазақстанда жылу сорғыларын енгізу орталықтандырылған жылумен 

жабдықтау жүйелерінде ЖСҚ-ны қолдануға бағытталған мемлекеттік 

бағдарламалардың жоқтығымен тежеледі.  Бұдан басқа, ЖСҚ-ны енгізудің 

жеке елдегі табысы әрбір ғимарат үшін оның ерекшеліктерін ескере отырып, 

жүйені сауатты жобалау мен есептеуге, әлемдік сапа стандарттарының 

талаптарына сәйкес жабдықтарды монтаждауды жүзеге асыруға, содан кейін 

оған техникалық қызмет көрсетуді жүзеге асыруға қабілетті жоғары білікті 

инженерлік кадрлардың болуына тікелей байланысты. 

Әртүрлі жылу қуаты бар жылу сорғыларын қолдану жылумен 

жабдықтау проблемасын түбегейлі жаңа шешу болып табылады және 

маусымдық және жұмыс жағдайына байланысты олардың жұмысында 

барынша тиімділікке қол жеткізуге мүмкіндік береді. 

Су тоғанының төмен потенциалды жылуын пайдалана отырып, үйді 

жылытудың қағидалы сызбасын  қарастырайық (5.2 сурет). Буландырғыш 

төмен потенциалды жылу көзі – су тоғанының ішіне тікелей 

орналастырылады. Буландырғышты орналастырудың басқа шешімі де болуы 

мүмкін, мысалы қату тереңдігінен төмен деңгейде топыраққа тереңдетіп  

орналастырады. 
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5.2  сурет - Су тоғанының жылуын жылу сорғысымен үйді жылыту үшін 

пайдаланудың қағидалық сызбасы     

 

Су тоғанында судың температурасы, мысалы, 4°С болсын.  

Сонда буландырғышта температура тегеуріні 3К деп қабылдай отырып, 

біз 1 °С температурада қайнайтын жылу сорғысына арналған жұмыс денесін 

таңдауымыз керек және  оның қайнау қысымы 1 атм жоғары болуы керек 

(әйтпесе мұндай қондырғыны іске қосу қиынға түседі). 

Буландырғышта пайда болған қаныққан бу компрессорға кіреді, онда 

сығылу процесінде будың қысымы мен температурасы артады. Нәтижесінде 

компрессордан шығарда аса қызған бу пайда болады. Компрессорда будың 

сығылу дәрежесі, демек, компрессордың қозғалуы үшін қажетті L жұмысы 

жылыту жүйесіне қажетті температуралық потенциалмен немесе желілік су 

температурасымен анықталады. Буды сығуға қажет техникалық жұмыс 

электрқозғалтқыштың, сондай-ақ кез келген басқа қозғалтқыштың (жылу 

қозғалтқышының, гидротурбинаның және т.б.) есебінен жүзеге асырылуы 

мүмкін. Мысалы, желілік су температурасы 70 °С болатындай 

компрессордағы қысымның жоғарылау дәрежесін анықтайық. Ол үшін 

конденсатордағы температуралық тегеурінді 5К деп қабылдап, температурасы 

Тт.ж.с.=65 °С болатын тікелей желілік суды қыздырып ала аламыз. Сонда (2 – 

1) процесін ішінара жүзеге асыра отырып, конденсатты қанығу күйінің 

температурасынан төмен жағдайда салқындатуға болады (5.1 сурет).  

Енді жұмыс денесін буландырғышқа қайтару және термодинамикалық 

циклді тұйықтау қалады. Буландырғыштағы қысым конденсатордағыдан  

әлдеқайда төмен болғандықтан көрсетілген элементтер арасындағы 
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қысымның ауытқуын сақтау үшін, конденсатты ағызу жолына дроссель 

түрінде гидравликалық кедергіні қосу керек. Дроссельдің кедергісі жылу 

тасымалдағыштың шығысымен келісілуі қажет, сондықтан ол реттелетін 

кедергі болуы тиіс. 

Осылайша, төмен төменгі потенциалды жылу көзінен Q 1  жылуды ала 

отырып, біз  ыстық  жылу көзіне, немесе тұтынушыға одан  көп жылу  Q 2   

бердік: 

𝑄2 = 𝑄1 + 𝐿 .                                                    (5.1) 

 

Айта кетейік, берілген жылудың температуралық  потенциалы жоғары. 

Яғни, кез келген аз жылуды біз пайдалы жылуға айналдырдық, сондай-ақ 

оның мөлшерін де арттырдық. Жылу энергиясын трансформациялаудың 

практикалық мәні осында. 

Келесі сұрақтың туындауы орынды: мұндай қондырғыда қандай жұмыс 

денесі жұмыс істеуі керек, жоғарыда көрсетілген температура диапазонында 

жылу сорғысында жұмыс істейтін айналмалы процесті іске асыру үшін қандай 

сұйықтық ең қолайлы? Егер,  суды алатын болсақ  ол қолайсыз. Біріншіден, 

тіпті  ең төмен оң температураларда да суды қолдану кезінде буландырғышта 

терең вакуум туғызу  қажет, екіншіден, су буының  аса үлкен меншікті 

көлеміне байланысты компрессордың өлшемдері  де аса жоғары  болады. 

Жұмыс сұйықтығы (әйтпесе, жұмыс денесі) бірқатар талаптарды 

қанағаттандыруы тиіс. Мұндай сұйықтықтың буландырғыштағы қайнау 

температурасында  қанығу қысымы атмосфералық қысымға жақын болуы 

тиіс, ал конденсатордағы шықтану температурасына сәйкес қысымы тым 

жоғары болмауы тиіс, себебі  осы кезде ғана компрессордың буды сығу 

жұмысы азаяды. Сонымен қатар, сұйықтықтың жылу сорғының 

жабдықтарының габариттерін қысқарту үшін жоғары жылу сыйымдылығы 

мен тығыздығы болуы қажет.  

Біз қарастырған  жағдайда жылу сорғысында  R-142 фреонды қолдануға 

болады (5.1 кесте). Буландырғыштағы температура 1°С болған кезде осы 

фреонның  қысымы (шамамен 0,15 МПа) атмосфералық қысымнан жоғары 

болады, ал конденсаторда будың қанығу  температурасы 70 °С болуы үшін 

компрессордың қысымды жоғарылату дәрежесі шамамен 7,5 болуы қажет. 

 

 5.2  кесте – Төмен температурада қайнайтын сұйықтардың (фреонның)      

термодинамикалық қасиеттері 

 R-12 R-11 R-142 

𝑡,  
°C 

Р𝑆, 
МПа 

𝑣′, 
л/кг 

𝑣′′, 
м

3
/кг 

Р𝑆, 
МПа 

𝑣′, 
л/кг 

𝑣′′, 
м

3
/кг 

Р𝑆, 
МПа 

𝑣′, 
л/кг 

𝑣′′, 
м

3
/кг 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- 30 0,103 0,6728 0,1633 0,009 0,6245 1,5955 0,041 0,808 0,4910 

- 20 0,154 0,6864 0,1106 0,016 0,6332 0,9653 0,065 0,822 0,3174 

- 10 0,224 0,7011 0,0781 0,026 0,6422 0,6127 0,100 0,838 0,2310 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

    0 0,315 0,7174 0,0586 0,041 0,6518 0,4043 0,148 0,854 0,1477 

            10 0,432 0,7348 0,0420 0,062 0,2760 0,2760 0,212 0,872 0,1053 

  20 0,785 0,7534 0,317 0,091 0,6723 0,1939 0,295 0,890  0,7690  

  30 0,759 0,7742 0,0243 0,128 0,6834 0,1399 0,401  0,911  0,0573  

  40 0,978 0,7976 0,0188 0,178 0,6951 0,1027 0,529  0,932  0,0444  

    50 1,241 0,8244 0,0146 0,241 0,7073 0,069 0,689  0,957  0,0343  

    60    60 1,548 0,8568 0,0117 0,320 0,7180 0,592 0,882  0,984  0,0268  

    70    70 2,329 0,8936 0,0099 0,417 0,7320 0,4590 1,112  1,023  0,0211  

    80    80 2,329 0,93980 0,0072 - - - 1,378  1,055  0,0168  
 

Ұзақ уақыт бойы жылу сорғылары өте шектеулі қолдану тапты. Олар 

өнеркәсіпте екінші жылу көздері деп аталатын (технологиялық процестердің 

қалдықтары) температуралық әлеуетті арттыру үшін, сондай-ақ ауаны 

конъюнктуралау жүйелерінде пайдаланылды. Жылыту мақсатында жылу 

сорғылары шектеулі. Негізгі себеп отынға баға өте төмен болған кезде 

(байқаймыз, ақталмаған төмен) көптеген жағдайларда жылыту және 

коммуналдық сумен жабдықтау үшін жылу сорғыларын қолдану 

экономикалық тұрғыдан орынсыз болды. 

Жылу сорғыларының көмегімен жылумен жабдықтау мәселелері 

көптеген басылымдарда қаралды. Негізгі принциптер, жылу сұлбалары, 

есептеу әдістері және экономикалық тиімді қолдану шарттары өткен 

ғасырдың бірінші жартысында зерттелді. В. А. Михельсон, Н. И. Гельперин, 

А. Н. Ложкин, В. С. Мартыновский, В. А. Зысин, А. М. Каплан сияқты 

ғалымдар үлкен үлес қосты. Қазақстан Республикасында жылу сорғылар 

технологияларын жылыту жүйелеріне енгізу қадамын  бастаған ғалым 

Әлімғазин А.Ш., ЕҰУ – нің профессоры, техника ғылымдарының докторы.  

Елімізде алғаш рет өткен «Экспо» халықаралық арнайы көрмесіне 

қатысып, «энергия зерттеу орталығы» нысанын энергиямен қамтамасыз ету 

үшін «жасыл жылыту» технологиясын қолдану жобасын енгізді. Алтай 

Әлімғазиннің басшылығымен Қазақстан Республикасынан 15 үздік жоба 

қатарында Қазақстанның «Нұр Әлем» ЕХРО-2017 Ұлттық павильонында 

ұсынылды. Бұл жоба 2016-2017 ж.  Қазақстан Республикасы Энергетика және 

ғылым министрлігі өткізген альтернативті және жаңартылатын энергетика 

саласындағы ел ғалымдарының үздік ғылыми жобалар конкурсында қатаң 

іріктеуден өтті. 

ЖЭО-ның орнына жылу сорғыларды пайдалану энергия жүйесінің отын 

шығысын және оған құйылатын капиталдық салымдарды азайтатыны 

көрсетілді.  Жылу сорғыларын пайдалану кезінде жекелеген қазандықтардың 

орнына отын үнемделеді,бірақ салыстырмалы күрделі шығындар өте күрт өсуі 

мүмкін. 

Сондықтан жылу сорғыларды қолдану эпизодтық сипатқа ие болды 

және олар сөзсіз экономикалық артықшылықтарды берген жағдайлармен 
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шектелді. Мысалы, Ленинградта 1958 жылдан бастап қалалық моншаның 

бірінде жанатын жылумен қамтамасыз ету үшін ағынды сулардың жылуын 

пайдаланатын жылу сорғы қондырғысы жұмыс істеді. Жылу сорғыларын 

енгізудің тежеуші факторларының бірі - ұзақ уақыт бойы жылу сорғысына 

қажет жабдықтардың өнеркәсіптік өндірісінің болмауы. Бұл фактор қазіргі 

уақытта да белгілі бір дәрежеде сақталады. 

Отын құны КСРО - ға қарағанда 10 есе жоғары болған шетелде жағдай 

біршама өзгеше болды.  ХХ ғасырдың 60-шы жылдарынан бастап жылу 

сорғыларын жылуландыру жүйесіне енгізу басталды, жеке тұрған 

ғимараттардың автономды жылыту жүйелері кең тарала бастады. Жылудың 

бей дәстүрлі жүйесі  болып жылу сорғы қондырғымен толықтырылған 

дәстүрлі су қыздырушы қазандар (екі валентті жүйе) және оған қоса күн 

жылуын пайдаланатын  үш валентті жүйелер табылады. 

Біздің еліміздегі отын құны соңғы жылдары айтарлықтай өсті және 

жақын арада әлемдік баға деңгейіне жақындайды. Нәтижесінде жылу 

сорғыларын рентабелді қолдану ауқымы үнемі және айтарлықтай кеңеюде. 

Алдағы уақытта бұл үрдіс сөзсіз сақталады. 

 

5.3 Жылу сорғының термодинамикалық тиімділігі 
 

Шын мәнінде жылу сорғысын және жылу сорғы  қондырғының 

сұлбасын таңдау техникалық және экономикалық жағынан күрделі міндет 

болып табылады. Осындай тапсырманы шешу барысында термодинамикалық 

факторлардан (төмен және жоғары потенциалды жылу көздерінің 

температуралық деңгейлері, жылу процестерінің термодинамикалық 

қайтымсыздығы және т.б.) басқа, бірқатар техникалық факторларды 

(желілердегі шығындар, орнын басатын отынның түрі, пайдаланылатын 

энергия тасымалдағыштар, климаттық жағдайлар, жылу жүктемесінің 

графиктері және т. б.) есепке алуға тура келеді. Сонымен қатар климаттық 

жағдайлар, бағаны белгілеу жүйесі мен тарифтер, күрделі шығындар және т.б. 

маңызды  рөл атқарады. 

Жылу энергетика инженері бұл мәселені жақсы білуі керек. Жылу 

сорғыларының тиімділігін есептеу мен талдаудың қазіргі заманғы әдістерін, 

жылу сорғы  қондырғылардың сұлбаларын және оларды экономикалық 

бағалау тәсілдерін  білу үшін осы басылымда ұсынылатын әдебиетті 

пайдаланған жөн. 

Жылу қозғалтқышында жүзеге асырылатын тікелей циклдің 

термодинамикалық тиімділігі термодинамикалық ПӘК  анықтайды:   

          

𝜂 =
𝐿

𝑄1
,                                                          (5.2) 

 

мұнда 𝐿 – циклде пайдалы жасалғанжұмыс, 

  𝑄1 – циклға берілген жылу. 
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Термотрансформатордың термодинамикалық тиімділігін де осындай 

қатынаспен табылатын термодинамикалық ПӘК анықтайды. Бірақ 

тоңазытқытар мен жылу сорғылары үшін ол басқаша жазылады. 

Жылу сорғыларында термодинамикалық циклді іске асырудың пайдалы 

нәтижесі болып конденсатордан берілген жылу 𝑄2табылады және оны алымға 

шығарады. (5.2) формуламен қисынды ұқсастық болу үшін  (5.3) формуланың 

бөлімінде циклда жасалатын механикалық жұмысқа L ескеріледі. Сонда жылу 

сорғының түрлендіру коэффициенті деп аталатын шаманы анықтайтын 

формула жазуға болады:  

𝜑 =
𝑄2

𝐿 
.                                                (5.3) 

 

𝜑 – шамасының мәні  бірден артық, өйткені әрқашан (3.1) теңдігі 

орындалады. Бұл жәйтті кейде жылу сорғының ПӘГі 100%- дан  асады деп 

түсінеді. Әрине ол мүмкін емес, себебі 𝜑  шамасы ПӘК-ті анықтамайды, тек 

қана энергия термотрансформаторда неше есе түрленгенін анықтайды.  

Тоңазытқыш машина үшін термодинамикалық циклді іске асырудың 

пайдалы нәтижесі конденсатордан берілген жылу емес,  тоңазытқыш 

камерадан алынған жылу, яғни  𝑄1 болып табылады. Сондықтан, бөлшектің 

алымына оның мәнін қою қисынды, бөлімінде  циклға берілген  механикалық 

жұмыс қалдырылады, сонда тоңазытқыш коэффициентін анықтаймыз: 

 

𝜀 =
𝑄1

𝐿
 .                                                            (5.4) 

 

Оның мәні жұмыс денесінің қасиеттеріне, температурасына және 

термодинамикалық процестің кемелділігіне байланысты бірден жоғары да 

төмен болуы да мүмкін. Түрлендіру коэффициенті мен тоңазытқыш 

коэффициенті арасында байланыс бар екеніне көз жеткізу қиын емес: 

 

𝜑 =  𝜀 + 1.                                                  (5.5) 

 

Жылыту үшін жылу сорғысын қолдану мәселесіне қайта оралайық. 

Жылыту қондырғылары үшін кейде жылыту коэффициенті ұғымы 

қолданылады. (5.3) формуласын тікелей немесе кері циклді пайдалану 

схемасында көзделгеніне қарамастан, жоғары потенциалды энергия 

шығындарына байланысты жылумен жабдықтаудың кез келген схемасын 

энергетикалық бағалау үшін жарамды деп есептейді: 
𝑄т

Э
, 

мұнда  𝑄т– тұтынушыға пайдалы жіберілген пайдалы жылу,  

            Э – өндірілмеген (ЖЭО үшін) немесе шығындалған (жылу 

сорғысы үшін) энергия. 
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Осы жерден жылумен жабдықтау үшін электр жетегі бар жылу 

сорғысын қолданудың энергетикалық тиімділігі келесі  теңсіздікпен 

анықталады: 

𝜑 >
𝜂к

𝜂КЭС𝜂п
,                                               (5.6) 

 

мұнда 𝜂к − жылу сорғыны алмастыратын қазандықтың ПӘГі;  

           𝜂КЭС − электр энергиясын өндіретін конденсациялық электр 

станциясының ПӘГі;   

 𝜂п – электр энергиямын беруші көздегі энергия шығындары. 

(5.6) теңсіздігі жылумен жабдықтаудың кез келген түріне қолдануға 

болады. Айырмашылықтар тек қана  𝜂п мәнін қолдануға байланысты. Демек, 

қарастырылып отырған жағдайда жылыту коэффициенті анықтамасы жылу 

сорғысының түрлендіру коэффициентінің анықтамасына   сәйкес келеді. 

Жылу сорғысының түрлендіру коэффициентімен қатар оның келтірілген 

пайдалы әсер коэффициенті де  қолданылады. Оны әдебиетте келесі 

қарапайым формуламен анықтайды: 

   

𝜂келт =
𝑄2
Е

𝜂КЭС𝜂п

,                                                   (5.6) 

 

мұнда E – жалпы пайдалану желісінен тұтынылатын электр энергиясы. 

 

ЖЭО-ға қатысты E мәні ЖЭО-дан берілген электр энергиясын  

өндірудегі мүмкін болатын шығындарымен анықталады. 

Пайдалы әсер коэффициенті қандай да бір техникалық құрылғының 

немесе процестің жетілу дәрежесін сипаттайтын өлшемсіз қатынас болып 

табылады. Сондықтан,  есептеу нәтижесінде ПӘК – тің 100% - дан асатын 

мәндерін беретін алгебралық өрнектер орнықсыз. Мұндай жағдайларда 

коэффициент үшін басқа терминді қолдану керек. Мүмкін, «Тоңазытқыш 

коэффициенті» және «түрлендіру коэффициенті»  ұғымдарын терминологияға 

енгізген кезде зерттеушілер  осыны дәлелдегісі келген шығар. 

Жылу сорғылық  қондырғыны қолданудың дұрыстығын  негіздеу үшін 

нақты Карно циклы кезінде күтілетін    𝜑 - түрлендіру коэффициентінің 

шамасын алдын ала бағалайды.  𝜑 - түрлендіру коэффициентінің мәні 

тоңазытқыш қондырғыны жобалау кезіндегі  түрлендіру коэффициентін 

анықтауға қарағанда маңыздырақ, өйткені тоңазытқыш қондырғысы үшін 

басқа альтернатива жоқ, ал жылу сорғыш қондырғыны жылумен 

жабдықтаудың басқа жүйесіне  (ЖЭО, қазандық, электр жылытқыш және т.б.) 

ауыстыруға болады. 

Әдебиеттен, 𝜑 - түрлендіру коэффициентінің шамасын анықтау үшін, 

бірқатар әдістемелердің сипаттамасын табуға болады. Түрлендіру 

коэффициентін анықтау үшін оның конденсатордағы және буландырғыштағы 

температураға тәуелділігін  қарастырады. Тәуелділігінің сипатын бейнелеу 
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үшін бір нақты қондырғы үшін орындалған тиісті есептеулердің 

(Мартыновский бойынша)  нәтижелерін қарастырайық (5.3 сурет). 

 

 
 

1 - Тқ.о. = − 20 °С;  2 - Тқ.о. = − 10 °С;  3 -  Тқ.о. = 0 °С; 

 4 - Тқ.о. = +10 °С. 

 

5.3 сурет – Қоршаған ортаның әртүрлі температуралары үшін жылу 

сорғының нақты түрлендіру коэффициенттері 
 

Суреттегі сызықтарды талдау қортындысы, түрлендіру коэффициентінің 

буландырғыштағы температура жоғарылаған сайын және конденсатордағы 

температура, немесе тура желілік су температурасы с  төмендеген сайын 

өсетінін көрсетті. Осыдан төменгі потенциалды жылу көздерін (топырақты, су 

тоғандарын) жылу сорғымен үйді жылыту мақсатымен қолданғанда жүйелік 

су температурасын төмендеткен тиімді болады. Немесе жылу тасмалдағыш 

ретінде үйдің ішінде суды емес ауаны және едендік жылу беру жүйесін 

қолданған жөн. Жылу сорғысы дербес жеке қолданушылар үшін тиімді. 

 

5.4 Жердің төмен температуралы энергиясын пайдалану 

 

Жердің үстіңгі қабаттарындағы топырақ, топырақтың, жер асты 

суларының, су айдындарының және су ағынының әмбебаб жылу тарату көзі 

болып табылады. 
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Төмен потенциалды жылу көзі ретінде су қоймасының орнына 

топырақтың немесе жер асты суларының жылуын пайдалану жылу сорғы 

қондырғысының  схемасына және оның энергетикалық көрсеткіштеріне аз 

әсер етеді. Буландырғыштың құрылымы және оған төмен потенциалды 

жылуды жеткізу шарттары ғана өзгереді. 

Топырақтың жылуы.  

Топырақ температурасы келесі екі негізгі факторлардың әсерінен 

қалыптасады: күн радиациясы және жер қойнауынан радиогенді жылу ағыны.  

Жер қойнауынан алынатын жылу ағыны жеткілікті шамада тұрақты 

және көптеген өңірлер үшін 0,03-0,09 Вт/м
2
 диапазонында болады, тек қана 

вулкандық белсенділігі бар аймақтарда жылу ағыны тұрақсыз болады. 

Мұндай жүйелердегі жылу алмасу шарттарын дұрыс есептеу су жылуын 

пайдаланатын қарапайым конвективті буландырғыштарға қарағанда 

әлдеқайда қиын. Топырақтың жылу өткізгіштік есебін шешу қажет. 

Топырақтың берілген жылу-физикалық қасиеттері кезінде мұндай есепті 

заманауи сандық әдістермен шешу ерекше еңбекті қажет етпейді. Алайда, 

қатаң айтқанда, бұл жағдайда белгісіз шекаралық жағдайларда шешілетін 

стационарлық емес жылу өткізгіштігін есебі қарастырылуы тиіс. Мұндай 

есептерді шешу мысалдары мен тәсілдерін арнайы әдебиетте табуға болады.   

Енді топырақты жылу алмастырғыштардың конструктивтік 

безендірілуін қарастырайық. 

Топырақ күн энергиясын шоғырландырады 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 қабаттары 

минималды 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 шамасы q=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 – 

әмбебабтығы мен құрастыру қарапайымдылығы. Кемшілігіне коллектор 

астына өте көп ауданның қажет болуы: 1 кВт қуат үшін 25÷50 м
2
. 
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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. 

5.4 суретте жылу сорғысына арналған көлденең 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. 

 

5.4 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 шығарымдарының жылуы да 

қолданылады. 

Сонымен қатар, (-15) ÷ (+15) ºС температура аралығындағы 

атмосфералық ауа, (+15) ÷ (+25) ºС темпераура аралығындағы өндірістік 
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ғимараттардың сыртқа шығар қалдық ауасы жылулық сорғының төмен 

потенциалды жылу көзі бола алады. 

 

5.5 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, ауаны алу 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 көзідерін 

қолданыуына 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 жетегі түрлеріне 

байланысты: электр жетекті, ішкі жану қозғалтқыш жетекті, газдық немесе 

булық турбина жетектгі болады. 

Мысал. 

Жылу сорғысына төмен потенциалды жылу көзінен жылу берілісін және 

жылулық сызбасын есептеу. 

Бастапқы деректер: 

1) Жылу сорғысының қуаты: 𝑄т.н= 6,5 кВт. 

2) Жылыту контурындағы температуралар «жылы еден» жылыту 

жүйесіне тән: 𝑡пр = 40 °C; 𝑡об= 30 °C. 

3) Жылу сорғыш цикліндегі жұмыс денесі: R12 (фреон -12). 

4) Компрессордың ПӘГі: 𝜂𝑖=0,9. 

5) Компрессор электржетегінің электромагниттік және мехнаикалық 

ПӘК тері: 𝜂э=0, 97, 𝜂м= 0,98. 

6) Фреонның конденсациялану температурасы: 𝑡к = 45 °C. 

7) Булану температурасы:    𝑡и  = - 5 °C. 

Жылу сорғыш қондырғының принципиалды сұлбасы және негізгі 

жабдықтары 5.5 суретте берілген.  
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I - жылытылатын бөлмелер; II - жылу сорғыш; III –топырақ; 

1- жылытылатын бөлмелер; 2- электрқозғалтқыш; 3- конденсатор; 4- 

регенеративті жылуалмастырғыш; 5- дроссель; 6 – буландырғыш. 

 

5.5 сурет - Жылу сорғыш қондырғының түпкілікті сызбасы 

 

Жылу сорғысының жылулық сызбасын есептеу әдістемесі.  

Арнайы әдебиетте R12 үшін келтірілген термодинамикалық 

қасиеттерінің кестелері бойынша конденсация және булану температурасына 

сәйкес қанығу сызығындағы жұмыс денесінің күй параметрлерін табамыз. 

Осылайша, 1,4,5 нүктелерінде жұмыс денесі үшін қанығу күйінің 

термодинамикалық параметрлерін анықтаймыз (5.6 сурет). 
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5.6 сурет – Жылу сорғыштың жұмыс айналымы 

 

Регенеративті жылу алмастырғышта 1 – 2 және 5 – 6 процестер 

параллель өтеді, бұл жағдайларда жұмыс денесі қаныққан сұйықтық 

жағдайында (конденсатордан кейін) салқындатылады (1 – 2) - процесс, ал 

қаныққан бу (буландырудан кейін) қызады (5 – 6) - процесс. 

Жылу алмастырғыштың қарсы ағынды жұмыс режимін таңдаймыз. 

Жылу алмастырғышта температуралық тегеуріннің ең аз мәнін анықтаймыз. 

Жұмыс денесінің сұйық фазасының жылу сыйымдылығы газ тәрізді 

фазаға қарағанда үлкен, сондықтан регенератордағы ең аз жылу тегеурін 

 

                                      ∆𝑡 = 𝑡5 − 𝑡2,                                                 (5.7) 

 

мұнда ∆𝑡 - мұнда регенеративті жылу алмастырғыштағы 

температуралық тегеурін, °C;  

               𝑡2 – 2-ші нүктедегі жұмыс денесінің температурасы, °C;  

               𝑡5 - 5-ші нүктедегі жұмыс денесінің температурасы, °C. 

 

 Осыдан    𝑡2 – температураны t5 – Δtр   айырмасына  тең деп анықтаймыз. 

2 нүктесіндегі жұмыс денесінің энтальпиясы мен энтропиясын аса 

қызған будың термодинамикалық қасиеттерінің кестесін қолдану арқылы 

анықталық (5.6 – сурет):   

                                           ℎ2, 𝑠2 = 𝑓(𝑡2, 𝑝и),                                        (5.8) 

 

мұнда  ℎ2 - 2 нүктесіндегі жұмыс денесінің энтальпиясы,  кДж/(кг); 
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             𝑠2- 2 нүктесіндегі жұмыс денесінің энтропиясы,  кДж/(кг⋅К); 

             𝑡2 – 2 нүктесіндегі жұмыс денесінің температурасы, °C;  

             𝑝2 = 𝑝и −  2 нүктесіндегі жұмыс денесінің қысымы, кПа. 

 

 Регенеративті жылуалмастырғыштан берілетін энтальпиялар  өзгерісін 

анықталық: 

∆ℎ =  ℎ2 - ℎ1=  ℎ5 - ℎ6,                              (5.9) 

 

 мұнда ∆ℎ - регенеративті жылу алмасуға берілетін энтальпияның 

өзгерісі, кДж/кг;  

                        ℎ1 - 1 нүктесіндегі жұмыс денесінің энтальпиясы, кДж/кг;  

    ℎ5 - 5 нүктесіндегі жұмыс денесінің энтальпиясы, кДж/кг;  

    ℎ6 - 6 нүктесіндегі жұмыс денесінің энтальпиясы, кДж/кг. 

6 нүктесіндегі  жұмыс денесінің энтальпиясын анықтаймыз: 

 

 ℎ6 =  ℎ5 − ∆ℎ.                                      (5.10) 

 

Дроссельді құрылғыдағы жылу ағынының мәнін нөлге тең деп 

қабылдаймыз, сонда 7 нүктесіндегі жұмыс денесінің энтальпиясы (5.6 сурет)  

6 нүктесіндегі сияқты болады: 

 ℎ6 = ℎ7,                                                (5.11) 

 

мұнда  ℎ7 - 7 нүктесіндегі жұмыс денесінің энтальпиясы, кДж/кг. 

 

Жұмыс денесінің термодинамикалық қасиеттерінің кестесі бойынша 3' 

нүктесіндегі энтальпияны анықтаймыз, компрессордағы сығу процесі 

адиабатикалық, яғни 𝑠2 = 𝑠3′ , ал  𝑝3′  = 𝑝к:   
 

                                       h3′ = f (𝑠3′, 𝑝3′),                                    (5.12) 

 

мұнда h3′  – 3' нүктесіндегі жұмыс денесінің энтальпиясы, кДж/кг;  

           s3' – 3' нүктесіндегі жұмыс денесінің энтропиясы, кДж/(кг∙К);  

           p3′ = pк – 3' нүктесіндегі жұмыс денесінің қысымы, кПа. 

 

Компрессордағы жұмыс денесіне берілетін энтальпияның 

адиабатикалық ауытқуын табамыз: 

Δhа =  h3′   – ℎ2 ,                                               (5.13) 

 

мұнда Δhа - компрессордағы жұмыс денесіне берілетін энтальпияның 

адиабаталық ауытқуы, кДж/кг. 

 

Энтальпияның нақты ауытқуын анықтайық:  

                                



65 
  

∆ℎ𝑝  =
∆ℎа

𝜂𝑖
 ,                                                        (5.14) 

мұнда ∆ℎ𝑝- компрессордағы жұмыс денесіне берілген энтальпияның 

нақты ауытқуы, кДж/кг;   
𝜂𝑖- компрессордың ішкі ПӘГі. 

Жұмыс денесінің компрессордан шығар жеріне сәйкес келетін 3 

нүктесіндегі энтальпияны анықталық: 

 

 ℎ3= ℎ2 + ∆ℎ𝑝,                                           (5.15) 

 

мұнда  ℎ3 -3 нүктесіндегі жұмыс денесінің энтальпиясы, кДж/кг. 

Жұмыс денесінің қызған буының термодинамикалық қасиеттерінің 

кестесі бойынша 3- нүктедегі жұмыс денесінің белгісіз параметрлерін 

анықтаймыз:  

 𝑡3= 𝑓(рк , h3),                                             (5.16) 

мұнда  рк = р3 – 3 нүктесіндегі жұмыс денесінің қысымы, кПа;  

 𝑡3 – 3 нүктесіндегі жұмыс денесінің температурасы, °C. 

 

Электр жетегінің шығындары есепке алынбаған жағдайда жылыту 

коэффициентінің мәнін анықтаймыз: 

𝜑жыл. = 
ℎ3−ℎ5

ℎ3−ℎ2
 ,                                               (5.17) 

мұнда 𝜑от - осы циклдің жылыту коэффициенті. 

 

Электр жетегінің шығындарын есепке ала отырып, нақты жылыту 

коэффициентінің мәнін анықтаймыз:  

 

𝜑 жыл.
′ = 

(ℎ3−ℎ5)

(ℎ3−ℎ2)
𝜂э𝜂м ,                                   (5.18) 

мұнда 𝜑жыл.
′  - нақты циклдің жылыту коэффициенті. 

 

Максималды жылыту жүктемесі кезіне сәйкес жұмыс денесінің 

шығынын анықтаймыз: 

 

𝐺ЖС =
𝑄т.н

(ℎ3−ℎ5)
 ,                                             (5.19) 

 

 мұнда 𝐺ТН - жылу сорғысының максималды жүктемесіндегі жұмыс 

денесінің максималды шығыны, кг/с. 
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Электр жетегі шығынын есепке ала отырып, компрессор жетегінің 

максималды қуатын анықтаймыз: 

𝑁к =
∆ℎ𝑝∙𝐺𝑚𝑎𝑥

𝜂э𝜂м 
,                                          (5.20) 

 

мұнда 𝑁к– компрессордың тұтынатын ең жоғары электр қуаты, кВт. 

 

Есептеу нәтижелері 5.3 кестеде көрсетілген. 

 

5.3 кесте - Есептеу нәтижелері  

Шама Өлшеу бірлігі Жылу тасығышының температурасы 

 𝑡и= - 5°C геотермалдық  

төмен потенциалды жылу көзі 

 ℎ1 кДж/кг 549,82 

 ℎ4 кДж/кг 570,24 

 ℎ5 кДж/кг 444,28 

 𝑡2 °C 35 

 ℎ2 кДж/кг 575,21 

 𝑠2 кДж/кг∙К 4,6472 

∆ℎ кДж/кг 25,39 

 ℎ6 кДж/кг 418,89 

 ℎ7 кДж/кг 418,89 

 ℎ3, кДж/кг 605,48 

∆ℎ𝑎 кДж/кг 30,27 

∆ℎ𝑝 кДж/кг 33,30 

 ℎ3 кДж/кг 608,51 

 𝑡3 °C 83 

ℎ ′ кДж/кг 395,30 

𝜑от - 3,86 

𝜑от
′  - 4,46 

𝐺ТН Кг/с 0,04 

𝑁к кВт 1,46 

 

Бақылау сұрақтары. 

1. Термотрансформаторлар дегеніміз не? 

2. Жылу сорғысының жұмыс денесіне және жиі қолданылатын 

сұйықтықтарға қойылатын негізгі талаптарды атаңыз. 

3. Жылу сорғыларының негізгі термодинамикалық циклдерін атаңыз. 

4. Жылу сорғымен жылумен жабдықтау тәсілін таңдауда қандай негізгі 

факторларды ескеру керек? 

5.  Бу компрессиялық жылу сорғысының негізгі элементтерін атаңыз. 

6. Бу компрессиялық жылу сорғысының элементтерінде болатын 

термодинамикалық процестерді атаңыз. 
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7. Газдық жылу сорғысының циклі мен схемасын бейнелеңіз, оның 

артықшылықтары мен кемшіліктерін атаңыз. 

8. Жылу сорғысымен берілетін жоғары потенциалды жылуы неден 

тұрады? 

9.   Жылу сорғысының тоңазытқыш машинадан айырмашылығы неде? 

10.  Жылу сорғының жылуды тиімді түрлендіру коэффициенті дегеніміз 

не? 

11. ЖЭО мен қазандықты алмастыру кезінде жылу сорғысы 

компрессорының электрлік жетегі қайта құру коэффициентінің қандай 

мәндерінде ақталды? 

12. «Жылыту коэффициенті» және «түрлендіру коэффициенті» 

терминдерінің айырмашылығы неде? 

13. Жылу сорғысының келтірілген  пайдалы әсер коэффициенті үшін 

өрнекті жазыңыз және мағынасын түсіндіріңіз. Мұндай өрнектердің 

жетіспеушілігі неде? 

14. Неге жылу сорғысының тиімділігіне тоңазытқыш машинаның 

тиімділігіне қарағанда жоғары талаптар қойылады? 

15. Тоңазытқыш коэффициентінің шамасының өзгеру диапазонын 

атаңыз. 

16. Тоңазыту коэффициенті мен жылуды түрлендіру коэффициентінің 

мәндері қалай байланысты? 

17. Поршеньді қозғалтқыштан қозғау алатын жылу сорғысы  жетегінің 

артықшылықтары мен кемшіліктерін атаңыз. 

18. Топырақта орналасқан жылу алмастырғыштардың түрлері мен 

есептеу ерекшеліктерін атаңыз. 

19. Жылу сорғылар орнатылған  шағын ЖЭО-ның  жылу сұлбасын 

бейнелеңіз. 

20. Неге жылу сорғылар орнатылған  шағын ЖЭО-ның   схемасында 

поршеньді қозғалтқышты қолдану газ немесе бу турбинасын қолданғаннан 

дұрыс? 
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6  Биоотынды қолдану  

 

          6.1 Биомассаны энергетикалық ресурс ретінде қарастыру 

 

Биомасса ұғымы қазіргі заманғы халықаралық терминологияға сәйкес 

энергетикалық пайдалану технологиясының елеулі айырмашылықтары бар 

жаңартылатын энергия көздерінің екі тобын, атап айтқанда фотосинтез 

процестерінің нәтижесінде пайда болатын өсімдік биомассасын және үй 

жануарлары мен құстарының тіршілік ету және қайта өңдеу қалдықтарын 

қосатын жануар тектес биомассаны қамтиды. Өсімдік биомассасына қатты 

тұрмыстық қалдықтар жатады. Алайда, олардың құрамы мен пайдалану 

технологиялары өте ерекше, сондықтан қатты тұрмыстық қалдықтарды қайта 

өңдеумен байланысты проблемалар мен технологиялар оқу құралында 

қарастырылмаған.   

Өсімдік биомассасы әлеуетті қуатты отын-шикізат көзі болып 

табылады. Оның жыл сайынғы өсімі (отын баламасында) 4∙10 
21 

 кДж құрайды, 

сонымен қатар әлемде мұнайды, газды және көмірді жылдық тұтыну 

биомассадан  10 есе төмен және шамамен 3,9 ∙10 
20 

 кДж деңгейінде болады. 

Өсімдік биомассасына мыналар жатады: дайындалатын ағаш сүректің жалпы 

санының 40-60% – ын құрайтын сүрек және оны дайындау қалдықтары 

(кеспеағаш қалдықтары); іскерлік сүрек өндірісінің 20% - ға дейін құрайтын 

ағаш өңдеу қалдықтары; өсімдік шаруашылығының қалдықтары (сабан, 

жүгері көсеу, күріш және күнбағыс шөбі және т. б.), сонымен қатар, 

шымтезек, құрамында қатты органы бар өнеркәсіптік және тұрмыстық 

қалдықтар.  

Отын сипаттамалары бойынша өсімдік биомассасы қазба отындарының 

негізгі түрлерінен айтарлықтай асып түсетінін білу маңызды. Ұшпа заттардың 

көп шығуының арқасында көмірмен салыстырғанда өсімдік биомассасын 

тиімді жағуды ұйымдастыру оңайырақ. Биомасса - жағу процесінің 

экологиялық сипаттамасы бойынша органикалық отындардың барлық қазба 

түрлерін жағудан асып түседі. Оны жағу кезінде күкірт тотықтары (𝑆𝑂𝑥) іс 

жүзінде пайда болмайтыны, азот тотықтары (𝑁𝑂𝑥) табиғи газды немесе 

мазутты жағу кезіндегі мөлшерінен 30-40% кем екенін көрсету жеткілікті. 

Халықаралық келісімдерге сәйкес, өсімдік биомассасын жағу кезінде 

пайда болатын көміртегінің қос тотығы СО2, көміртегінің атмосфералық 

балансына әсер етпейді деп санауға болады, өйткені өсімдіктер фотосинтез 

процесінде атмосферадан ошақтық газдарда бар көміртектің көп мөлшерін 

сіңіреді.  

Отын ретінде өсімдік биомассасының тағы бір артықшылығы оны жағу 

кезінде пайда болатын қатты қалдықтар (басқаша айтқанда күл) экологиялық 

тұрғыдан таза болып табылатындығымен байланысты. Сонымен қатар, олар 

өсімдік өсіру процесінде топырақтан алынатын минералды заттардың негізгі 

бөлігін қамтиды, сондықтан құнды минералды тыңайтқыш болып табылады. 
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ХХ ғасырдың басында бұрын атап өтілгендей, Ресейдің отын-

энергетикалық балансындағы отын үлесі шамамен 50% - ды құрады, содан 

кейін бұл үлес тез қысқарды және қазіргі уақытта 1% - дан кем. Себебі, қазба 

отындарын өндіру және тасымалдау «индустрияландырылған», сондықтан 

олар арзан болады. Қазіргі уақытта отын қажеттілігі үшін өсімдік 

биомассасын 100 – 150 км-ден астам қашықтыққа тасымалдау шет елдік 

мәліметтер бойынша тиімсіз болып саналады. Сондықтан биомассаны 

отынның жергілікті түрі ретінде қарастыру керек.   

Дегенмен, бірқатар елдердің  отын балансында  өсімдік биомассасының 

үлесі Ресейге қарағанда айтарлықтай жоғары, мысалы Швецияда – 18 %, 

Финляндияда – 14 %, АҚШ – та-3 %. Өсімдік биомассасында энергетикалық 

технологиялардың дамуы осы елдерде мемлекеттің заңнамалық, 

экономикалық және ұйымдастырушылық қолдауымен жүзеге асырылады. 

Мысалы, АҚШ-тың энергетика және ауыл шаруашылығы департаменттері 

биомассаны қолданатын  энергетикалық қондырғыларды жарнамалау 

бойынша бірлескен бағдарламаны жүзеге асырады. 

Ол үшін АҚШ-та жеке фирмалармен, отын биомассасын өндірудің 

интеграцияланған жүйелерін және оны энергетикалық отынға қайта өңдеу 

жүйелерін, оның ішінде газ генераторларын, газ турбиналарын, тікелей жағу 

жүйелерін, пиролизді, ашыту және ферментациялау процесінде этанолды, 

отын ұяшықтарын өндіру жөніндегі бизнес-жоспарларды әзірлеуге 10 келісім-

шарт жасалған. Өсімдік биомассасын энергетикалық пайдалануда үлкен 

жетістіктерге жеткен елдерде биомассаны жинау және оны энергетикалық 

пайдалануға дайындау инфрақұрылымы бар және ол құрылымдар үнемі 

дамып келеді. Кеспеағаш қалдықтарын 100%-ға дейін жинауға мүмкіндік 

беретін арнайы жабдық бар. Ағаш отынын жеткізумен мамандандырылған 

фирмалар айналысады. Германияда, Швецияда, Данияда және басқа да 

бірқатар елдерде соңғы жылдары ағаш қалдықтарының кондициялық жасанды 

отын өндірісі - энергопеллет (pellet) игерілді.  Энергопеллет қасиеттерінің 

тұрақтылығымен және жоғары жану жылуымен (18-20 МДж/кг) ерекшеленеді. 

Европа нарығындағы мұндай отынның құны тоннасына 110 $ асады 

және ол табиғи газ бен мазутпен табысты бәсекелесе отырып, пеш, сондай-ақ 

қазандық және отындық отын ретінде кеңінен қолданылады. 

Биомассаны отын балансына табысты енгізудің мысалы болып 

Финляндия саналады, себебі климаттық жағдайлары бойынша Ресейдің 

көптеген орман мол өңірлеріне жақын. Орман және шымтезек есебінен бұл ел 

өзінің энергетикалық қажеттілігінің шамамен 14% - ын қанағаттандырады, 

осы себеппен энергетикалық мақсатта 4,5 млн м
3
 ағаш тұтынылады.  

Фин мамандарының бағалауы бойынша бұл елде пайдаланылмайтын  

қол жетімді орман ресурстары 10 млн м
3
 құрайды немесе мұндай ресурстар 

1,75 млн т мұнай мөлшеріне тең. Финляндияда биомассаны тұтыну 

құрылымын қарастыру қызықты: ағаш қалдықтары шамамен 67 %, шымтезек 

– 28% және технологиялық жоңқа – 5% құрайды. Бұл ретте арнайы  әдебиетте 

биомассаны жағатын электр станциялары, елдің экологиялық проблемаларын 
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шешуде маңызды рөл атқаратыны атап өтілген. Биомассаны қолдану 

қалдықтарды көмуге арналған шығындарды төмендетеді немесе толығымен 

алып тастайды, қоршаған ортаның ластау деңгейі төмендейді және пайдалы 

энергия өндіріледі. 

Үндістанда бұл саладағы іргелі және қолданбалы зерттеулер негізінен 

биохимиялық инженерия зерттеу орталығында және Үндістан технологиялық 

институтында жүргізіледі. Үндістандағы қондырғыларды дамыту, зерттеу, 

стандарттау және танымал ету мәселелерімен Khadi and Village Indusries 

Commission (KVIC) айналысады. Бағдарлама жеке шаруа қожалықтарына 

арналған «Габор типтес» деп аталатын әмбебап биогаз қондырғылары арқылы 

ірі қара малдың қиын өңдеу технологиясын игеруге негізделеді. Осы проблема 

бойынша зерттеу жұмыстары мынадай ұйымдарда орындалады: Нигпурдағы 

қоршаған ортаны зерттеу саласындағы инженерлік проблемалар жөніндегі 

ғылыми–зерттеу институты; Канпурдағы қант жөніндегі ұлттық институт; 

Руркестегі құрылымдық Инженерлік зерттеулер орталығы; Ахмедабадтағы 

Үнді басқару институты; Бомбейдегі Үнді ғылыми институты; ауылдық 

жерлердегі Комиссия. 

Ресейде өсімдік тектес отын негізінен ағаш өңдеу кәсіпорындарының 

өнеркәсіптік энергетикасында ғана пайдаланылады. Себебі осы 

кәсіпорындарда органикалық қалдықтардың едәуір мөлшері шоғырланған. 

Тұтастай алғанда, Ресей бойынша сұрыпталмаған сүректі жинау және оны 

энергетикалық қажеттіліктерге қайта өңдеу инфрақұрылымы жоқ. Дегенмен, 

бірқатар өңірлердің отын балансының құрылымына өсімдік биомассасын кең 

ауқымда енгізу үшін экономикалық алғы шарттар бар. Ленинград облысының 

жағдайы үшін отын эквивалентіндегі отынның салыстырмалы құны растама 

бола алады.  

Қазақстанда энергия өндіру үшін биомассаның тұрақты көзі ауыл 

шаруашылығы өндірісінің қалдықтары, техникалық сипаттағы өсімдік 

шаруашылығы өнімдері, сондай-ақ азық-түлік шикізатының артығы болуы 

мүмкін. Бағалау деректері бойынша, мал шаруашылығы және құс 

шаруашылығы қалдықтарының құрғақ салмағы бойынша жылдық шығуы 22,1 

млн.тоннаны құрайды (ірі қара малдан – 13 млн тонна, қой мен ешкі – 6,2 млн 

тонна, жылқы – 1 млн  тонна), оның ішінде 8,6 млрд м
3
 биогаз алуға болады. 

Өсімдік шаруашылығының қолда бар шикізат ресурстары (целлюлоза 

ресурсы – 9 млн тонна, астықтың еркін қалдығы – 1,9 млн тонна, мал азығына 

баратын сапасы төмен бидай - 1 млн тонна, мал азығы – 1 млн тонна) тамақ 

және құрама жем өнеркәсібі үшін залалсыз жылына 4 млрд литрден астам 

биоотын өндіруді ұйымдастыруға мүмкіндік береді. 
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6.2 Биогаз отынының ерекшеліктері 
 

Органикалық қалдықтарды жанғыш газ алу және оны тұрмыста 

пайдалану үшін ыдырату процестері бұрыннан белгілі: Қытайда олардың 

тарихы 5 мың жыл, Үндістанда - 2 мың жыл. Өткен мыңжылдықтардан бері, 

нәтижесінде метан түзілетін органикалық заттарды ыдыратудың,  

биологиялық процестерінің табиғаты өзгерген жоқ. Бірақ, қазіргі заманғы 

ғылым мен техника, климаты жылы елдерде ғана емес, сондай-ақ қатал 

континенталды климаты бар елдерде де, мысалы, Ресейде тиімді және 

практикада қолданылатын осы «ежелгі» технологияларды іске асыруға 

мүмкіндік беретін жабдықтар мен жүйелерді құрды.  

Биогаз суда нашар еритін, метаннан (55 ÷ 85 %) және көмірқышқыл 

газынан (15 ÷ 45%) тұрады, күкіртсутектің іздері болуы мүмкін. Оның жану 

жылуы 21-ден 27,2 МДж/м
3
-ге дейін құрайды. Ірі қара мал мен шошқаның 1 т 

таза қалдықтарын өңдеу кезінде (85% ылғалдылықта) 45 - тен 60 м
3
 дейін 

биогаз, 1 т тауық ұнынан (75% ылғалдылықта) - 100 м
3
 дейін биогаз алуға 

болады.  

1 м
3
 биогаздың жану жылуы : 0,8 м

3
 табиғи газдың, 0,7 кг мазуттың, 0,6 

кг бензиннің, 1,5 кг отынның (құрғақ күйінде), 3 кг көң брикетінің жану 

жылуларымен бірдей. Табиғи газ сияқты биогаз отынның ең таза түрлеріне 

жатады. 

Органикалық қалдықтардан биогаз алудың мынадай ерекшеліктері бар: 

- сарқынды суларды санитарлық өңдеу жүзеге асырылады (әсіресе мал 

шаруашылығы және коммуналдық-тұрмыстық), сонда органикалық заттардың 

құрамы 10 есеге дейін төмендейді; 

- мал шаруашылығы, өсімдік шаруашылығы және белсенді тұнба 

қалдықтарын анаэробты қайта өңдеу тыңайтқыштардың (азот және фосфор) 

негізгі компоненттерінің минералдануына және олардың сақталуына 

(органикалық тыңайтқыштарды компостирлеу әдістерімен дайындаудың 

дәстүрлі тәсілдеріне қарағанда, 30 ÷ 40% азоттың жоғалуына) әкеледі; 

 - метанды ашыту кезінде жоғары органикалық заттардың энергиясын 

биогазға айналдыру ПӘГі (80 ÷ 90 %) құрайды; 

- жоғары тиімділігі бар биогаз жылу және электр энергиясын алу үшін, 

сондай-ақ іштен жану қозғалтқыштарында пайдаланылуы мүмкін; 

- биогаз қондырғылары елдің кез келген өңірінде орналастырылуы 

мүмкін және қымбат тұратын газ құбырларын салуды талап етпейді. 

Биогаз технологиялары органикалық қалдықтардың химиялық 

байланыстарының энергиясын газ тәрізді отын энергиясына және тиімділігі 

жоғары органикалық тыңайтқыштарға неғұрлым ұтымды және тиімді 

айырбастауға мүмкіндік береді, оларды қолдану, өз кезегінде, минералдық 

тыңайтқыштар өндірісін айтарлықтай төмендетуге мүмкіндік береді, оларды 

алуға ауыл шаруашылығы тұтынатын электр энергиясының 30% - ға дейін 

жұмсалады. 
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 6.3 Қазақстанда және Ресейде биогаз өндіру технологияларының  

дамуына шолу 

 

 Дамыған және дамушы елдерде биогаз технологияларын қарқынды 

енгізу, олардың тиімділігі мен рентабелдігін арттыру осы технологиялардың 

бағытын  тек қана энергетикалықтан    экологиялық және агрохимиялық 

(тыңайтқыштар өндірісі) бағыттарға бұруға себеп болды, әсіресе әртүрлі 

органикалық қалдықтарды қайта өңдеу кезінде қайта бағдарлауға айтарлықтай 

өзгерістер енгізді. Әлбетте, бұл биогаз алу үшін шешуші балама. 

Қазақстанда мал мен құстың едәуір басы бар. Ірі қара мал 

қалдықтарынан метан өндірісінің потенциалы 85 мың тоннадан астам немесе 

52 мың тоннадан астам табиғи эквивалентті құрайды. Қазақстанмен 

салыстырғанда Ресейде  биомассаның қуатын игеру айтарлықтай 

жетістіктерге ие.  Қазақстанда бүгінгі күні сиыр қиынан биогаз өндіретін 

кәсіпкер Серік Қажиевтің жалғыз қондырғысы жұмыс істейді. Осы қондырғы 

Қостанай облысында (Қарасу ауданы) 2012 жылы іске қосылды. 

Биоэнергетикалық қондырғы фермер шаруашылығын электр энергиясымен 

және жылумен жабдықтайды. 

Жалпы ел бойынша мал шаруашылығы мен құс шаруашылығы 

қалдықтарының құрғақ салмағы бойынша жылдық шығуы – 22,1 млн тонна, 

бұл 8,6 млрд м
3
 газ. Өсімдік қалдықтарын жылына 17,7 млн тонна 

жинайды,бұл 14-15 млн тонна шартты отынға немесе 12,4 млн тонна мазутқа 

баламалы. Бұл өндірілетін мұнай көлемінің жартысынан астамы. Бұл газды 

электр газ генераторларында қайта өңдеу жыл сайын 35 млрд кВт/сағатқа 

дейін және бір мезгілде 44 млн  Гкал жылу энергиясын алуға мүмкіндік 

береді. Сонымен қатар, егер биогазды электр энергиясын өндіру үшін 

пайдаланса, оның өзіндік құны кВт/сағ үшін 0,025–0,075 доллар ғана 

көрсетіледі, ал дәстүрлі көздерден электр энергиясы кВт/сағ үшін 0,1–0,15 

доллар тұрады. 

Ресей Федерациясының энергетикалық стратегиясы институтының 

зерттеу нәтижелері бойынша 2005 жылы Ресейдің агроөнеркәсіптік кешенінің 

(АӨК) органикалық қалдықтарының жалпы саны 225 млн т құрады, оның 

ішінде: 

- құс шаруашылығы -5,8 млн т; 

- мал шаруашылығы - 58,3 млн т; 

- өсімдік шаруашылығы -147 млн т; 

- қайта өңдеу өнеркәсібі 14 млн т. 

Қалалардың қатты тұрмыстық қалдықтары (ҚТҚ) саны 16 млн т құрады, 

коммуналдық ағындар - 4,9 млн т. құрады. 

Биогаз технологиялары саласындағы отандық және әлемдік әдебиетті 

талдауды өткен ғасырдың 60-шы жж.басында С.Торайғыров атындағы 

биохимия институтында жүргізілген жұмыстарды жариялаудан бастау керек. 

А. Н. Баха КСРО ҒА. Дәл осы зерттеулер мен олардың өнеркәсіптік іске 

асырылуы отандық өнеркәсіптік биоэнергетиканы құруда және метан 
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биосинтезі мен биогазификация үдерістерін белсенді фундаменталды 

зерттеудің нүктесі болып табылады. 

Биогаз технологиялары саласындағы отандық және әлемдік әдебиетті 

талдауды, өткен ғасырдың 60-шы жылдарының басында КСРО Ғылым 

Академиясының, Бах А. Н. атындағы биохимия институтында жүргізілген 

жұмыстарды еске алудан бастау керек. Дәл осы зерттеулер мен олардың 

өнеркәсіптік іске асырылуы, отандық өнеркәсіптік биоэнергетиканы құруда 

және метан биосинтезі мен биогазификация үдерістерін белсенді 

фундаменталды зерттеудегі жетістіктердің  бастамасы болып табылады. 

1961 жылдан 1964 жылға дейін Грозный ацетонбутил зауытында 

өнеркәсіптік технологияның техникалық регламентін әзірлеу және В12 

азықтық витаминін және биогазды өндіру үшін ацетон-бутил бардасын 

термофильді метанды ашыту әдісімен арнайы құрылған тәжірибелік-

өнеркәсіптік қондырғыда іріктеу бойынша зерттеулер жүргізілді. 

 Әріқарай  бұл технологиялар екі ацетонбутил зауыттарына енгізілді. Әр 

цех тәулігіне 3000 м
3
 дейін бардтарды өңдеп, 30 мың м

3
 дейін биогаз өндірді, 

нәтижесінде биогаз  негізгі өндірісте отын ретінде пайдаланылған және 25% 

дейін табиғи газды үнемдеген. 

Ресейде (бұрынғы КСРО-да) биогаз өнеркәсібінің дамуы мен құрылуын 

анықтайтын үш критерий бар: 

- В12 витамині мен биогаздың технологиясын әзірлеу және ірі 

масштабты өндірісті құру; 

- табиғи газдың биологиялық шығу тегі туралы теория; 

- үлкен шикізат базасы. 

Бұл жобаны КСРО басшылығы қолдады және 1980 ж. ғылым мен 

техника бойынша КСРО Мемлекеттік комитетінің бағдарламасына енгізілді. 

Осы бағдарлама бойынша 1980 жылдан 1990 жылға дейін үш ірі биогаз 

станциясы салынды: 

- бұрынғы Эстон КСР Пярну қаласында (30 мың басқа арналған шошқа 

кешені); 

- бұрынғы Латвия КСР Рига ауданының «Огре» совхозы (5 мың басқа 

арналған шошқа кешені); 

- Қырым облысының Нижнегор ауданының «Большевик» колхозы (24 

мың басқа арналған шошқа кешені). 

Жобадан тыс, бірақ мемлекеттің қолдауымен 50 мың басқа арналған 

тәжірибелік-өнеркәсіптік биоэнергетикалық станция салынды (Октябрь құс 

фабрикасы, Истринский ауданы, Мәскеу облысы). Сондай-ақ жобадан тыс 

химиялық машина жасау зауытының қолдауымен Украинаның Сумы 

қаласында 3 мың бас шошқаға арналған «БИОГАЗ-1» биогаз қондырғысы 

әзірленді және құрылды. 

Қазақстанда ұқсас зерттеу бағыты бойынша өткен ғасырдың 80-ші 

жылдарынан бастап жүргізіледі. Атап айтқанда, осы кезеңде шошқа 

шаруашылығына мамандандырылған ауыл шаруашылығы кәсіпорындары 

үшін көңді анаэробты қайта өңдеудің ірі қондырғыларының үш жобасы 
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орындалды: 54 мың шошқаға арналған шошқа жиынтығы үшін екі жоба және 

16 мың шошқаға арналған шошқа фермасы үшін жоба. Қазіргі уақытта олар 

жарамсыз болды, ал ғылыми - зерттеу жұмыстары КСРО ыдырағаннан кейін 

тоқтатылды. 

Нарықтық экономиканың дамуы және ауыл шаруашылығы өндірісінде 

жаңа меншік нысандарының пайда болуы орталықтандырылған энергиямен 

қамтамасыз етуден алыс, кез келген климаттық аймақта және кез келген 

Ресейлік шалғай жерлерде  жұмыс істейтін жоғары рентабельді технологиялар 

мен жабдықтарды әзірлеуді талап етті. Мұндай технологиялар мен жабдықтар 

негізінде 1992 жылы «ЭкоРос» ЖАҚ орталығы құрылды:  

 - шаруа отбасына арналған жеке биогаз қондырғысы (ИБГУ-1); 

 -  автономды биоэнергетикалық блок-модуль (шағын-жылу электр 

станциясы - БИОЭН-1). 

ИБГУ-1 қондырғысы (6.1 сурет) 200 кг дейін ірі қара мал қалдықтарын 

өңдейді және тәулігіне 10 ÷ 12 м
3
 дейін биогаз және 200 л дейін сұйық 

тыңайтқыштар өндіреді. 

Ресейдің әртүрлі аудандарында ИБГУ-1-ді табысты пайдалану, 

автономды энергиямен қамтамасыз ететін жоғары қуатты неғұрлым 

жетілдірілген биогаз қондырғыларын әзірлеуге және құруға көшуге ықпал 

етті. Бұл қондырғылардың автономдылығына күн сайын ылғалдылығы 85% 

кем дегенде 500 кг қалдықтарды өңдеген жағдайда қол жеткізілуі мүмкін. 

Биореактор МЕТАНТЕНК «ИБГУ -1»  сызбасы 6.1 суретте бейнеленген. 

Номиналды қуатпен жұмыс істейтін биогазбензоэлектрогенератордың 

шығарынды газдардын салыстырмалы талдау кезінде, онда жүйелі түрде 

бензин мен биогазды жағуды салыстырғанда , биогазды жағу кезінде СО - 45 

есе аз, көмірсутектер - 30 есе аз, азот оксидтері бензин жағу кезіндегіден 1,5 

есе аз екендігін көрсетті. 

АБ-4Т/400-М2 (БГ)  биогазбензин   электрогенераторында   (220 В, 50 

Гц) 1  кВт·с электр энергиясының өндіру үшін биогаздың оңтайлы шығысы 

0,55 -0,6 м3/сағ құрайды. 

Қуаты 5 кВт газдық, жалынсыз «ИК» жанарғыларды пайдалану кезінде 

биогаздың оңтайлы шығыны 0,8 ÷ 1 м
3
/сағ құрады. 

1992 жылдан 2000 жылға дейін  ИБГУ-1 қондырғысырың 85 комплектісі 

құрылды (79 - Ресейде, 4 - Қазақстанда, 3 - Беларусьте)  және орнатылды.  

1997 жылы Қытайда осындай қондырғыларды өндіру жөніндегі 

бірлескен Қытай-Ресей бірлестігі құрылды. 

БИОЭН-1 неғұрлым қуатты «фермерлік» жүйесі тәулігіне 1 т дейін 

қалдықтарды өңдейді және электр (80 кВт·сағ/тәу) немесе жылу энергиясын 

(0,14 Гкал/тәулік) алу үшін пайдаланылатын 40 м
3
 дейін биогаз өндіреді және 

1 т дейін сұйық тыңайтқыштар береді. Мәскеу облысындағы ірі қара малдың 

бастапқы қалдықтарының құны 100 ÷ 200 руб./т, ал өндірілген 

тыңайтқыштардың нарықтық бағасы (өндіріс орны бойынша) - 9 мың руб./т 

(2007 ж.). Өсірілетін дақылдарға байланысты 1 гектарға арналған 

тыңайтқыштардың шығыны 1 ÷ 3 т құрайды. 



75 
  

 
1-биореактордың корпусы; 2 – диафрагма; 3 – тұтқасы; 4 – бекітпе;  

5 – төгілген массаны түсіруге арналған шлюз; 6 – жылу жейдесінің 

корпусы; 7 – электрлік ТЭН; 8 – герметикалық жапқыш; 9 – тиеу люгі; 10 – газ 

штуцері; 11 – тарақ; 12 – білік; 13 – шнек; 14 – жылу оқшаулағышты қаптау; 

15 – жылу оқшаулағыш; 16-тұтқаны – араластырғыштың айқастырғышы;  

17-биореактордың қақпағы. 

 

6.1 сурет - Биореактор МЕТАНТЕНК «ИБГУ -1»  сызбасы 

 

 

Термофильді (52 ÷ 53
о
С) процесті қолдауға керек энергияның  жеке 

қажеттілігі 30% - ды құрайды. Модульді пайдалану мерзімі кемінде 10 жыл. 

Мысалы, «Искра» фирмасының (Мәскеу облысының Солнечногор 

ауданының Д. Поярково) мал шаруашылығы фермасында осындай жылу 

электр станциясы жұмыс істейді (6.2 сурет). 

БИОЭН-1 модулі қалдықтарды өңдеуге арналған 2, 3 және 4 

жиынтықтан тұратын батареялар түрінде  жиналуы мүмкін. 
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6.2 сурет – БИОЭН-1 негізіндегі биоэнергетикалық жүйе 

 

Қазіргі уақытта жаңа биогаз технологияларын әзірлеу және 

биоэнергетикалық (биогаз) жүйелерді сериялық өндіру бойынша эстафетаны 

«ЭкоРос» орталығы, ЖАҚ  «Сигнал»  берді, ол жылына 4-тен 254 мың м
3
 

дейін биогаз өндіретін және орнатылған электр қуаты - 0,83 - тен 54 кВт дейін, 

жылу қуаты - 2,5-тен 152 кВт дейін автономды биоэнергетикалық 

қондырғылар (АБЭУ) өндірісін бастады. 

Биогаз технологиялары Ресейдің кез келген климаттық аймағында 

тиімді пайдаланылуы мүмкін. Табиғат адамның қолына құрал береді, бір 

жағынан көмірқышқыл тепе-теңдігін қауіпсіз деңгейде ұстап тұру үшін 

(«парникті әсер»), екінші жағынан - жасыл массаның өнімін-энергия көзін 

арттыру үшін. 

Бірнеше жылдан кейін Ресейдің ауыл шаруашылығы өндірісінің 

қарқынды көтерілуі кезінде өндірілетін органикалық қалдықтардың жалпы 

көлемі 675 млн т (құрғақ зат бойынша), ал биогаздың әлеуетті өндірісі - 

жылына 225 млрд м
3
 құрауы мүмкін. 
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6.3 сурет - Жылу электр станциясының Биореактор-метантенк және 

газгольдері АБЭУ-20 

 

Отандық биогаз технологияларының жоғары рентабельділігі тиімділігі 

жоғары органикалық тыңайтқыштарды бір мезгілде өндірумен қамтамасыз 

етіледі, олардың 1 т («өнімге» әсері бойынша) мал шаруашылығы мен құс 

шаруашылығының 70 ÷ 80 т табиғи қалдықтарына тең. Бұл биогаз 

қондырғылары мен биотепоэлектростанцияларының тез (1 ÷ 2 жыл) өзін-өзі 

ақтауы түсіндіріледі. 

Энергетикалық стратегия институты жүргізген Ресейдің қазіргі заманғы 

АӨК зерттеуі өндірілетін негізгі өнімнің 50% - ға дейін жеке шаруа 

қожалықтарына тиесілі екенін көрсетті. Сондықтан биогаз өнеркәсібін дамыту 

екі бағыт бойынша жүргізілуі тиіс: ірі биоэнергетикалық станцияларды құру 

және фермерлік және шаруа биогаз қондырғыларын құру. 

Ресей климаттық жағдайлары бойынша қауіпті егіншілік аймағында 

орналасқан, және топырағының көп бөлігі сипаттама  бойынша - органикалық 

тыңайтқыштарды тұрақты енгізуді талап ететін аз шөлейтті топырақ.  

Сондықтан Еуропалық Ресейдің орта және солтүстік аймақтарында, 

Сібірдің егіншілік аудандарында органикалық тыңайтқыштарға қажеттілік 

тұрақты болады және ол биогаз технологияларын дамытуда айқындаушы 

болады. Мұндай технологияларды және олардың негізінде құрылған 

жабдықтарды пайдалану таяу жылдары ауылдық жерлерде коммуналдық 

ағындар мен ҚТҚ қоса алғанда, барлық органикалық қалдықтардың 

проблемасын толық шешуге, ауыл тұрғындарының үйлерін Еуропалық 

үлгідегі қазіргі заманғы санитарлық-гигиеналық жүйелерімен жайластыруға 

және энергия үнемдеу проблемаларын шешуде елеулі көмек көрсетуге 

мүмкіндік береді. 
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6.4 Биогаздың ферментация әсерінен шығуы. Биомассаны ашыту 

процесінің әртүрлі кезеңдері  

 

Органикалық қалдықтарды кәдеге жаратудың белгілі тәсілдерінен 

анаэробты ферментация немесе биоконверсия әдісімен терең өңдеу 

технологиялары неғұрлым перспективалы. Қи мен басқа да органикалық 

қалдықтарды анаэробты термофильді өңдеу бүгінгі күні қиды патогенді 

микробтар, гельминт жұмыртқалары мен арамшөп тұқымдарынан 

зарарсыздандырудың, оны жоғары сапалы тыңайтқыш ретінде сақтаудың 

және газ тәрізді отын – биогаз алудың жалғыз технологиясы болып табылады. 

Биогаз қондырғылары, жаңартылатын энергия көздері базасында басқа 

автономды энергетикалық құралдарға қарағанда, жеткілікті көлемде биомасса 

немесе органикалық қалдықтар бар барлық жерде тәулік бойы жұмыс істей 

алады. Бұл тұрғыда олар белгілі бір артықшылықтарға ие. Осы жағдайды 

ескере отырып, фермерлік шаруашылықтар мен агроқұрылымдардың 

жылумен және энергиямен жабдықтау көзі ретінде қи ағындарын қайта өңдеу 

және зарарсыздандыру үшін қондырғыларды автономды да, сондай - ақ 

жаңартылатын энергия көздері базасында басқа да энергетикалық 

құралдармен біріктіріп пайдалану ұсынылады. 

Биогаз органикалық субстраттың ыдырауы салдарынан пайда болатын 

бактериялардың зат алмасу өнімі болып табылады. Ыдырау процесін 4 кезеңге 

бөлуге болады (6.4 сурет), олардың әрқайсысында бактериялардың көптеген 

топтары қатысады: 

- бірінші кезеңде аэробтық бактериялар энзимдердің көмегімен қант, 

аминқышқылдары, май қышқылдары және су сияқты төмен молекулалық 

қосылыстарға (ақуыз, көмірсулар, майлар, целлюлоза) жоғары молекулалы 

органикалық субстанцияларды қайта құрады. Гидролизді бактериялармен 

бөлінген энзимдер бактериялардың сыртқы қабырғасына бекітіледі 

(экзоферменттер деп аталатын) және бұл ретте субстраттың органикалық 

құрамдас бөліктерін кіші суда еритін молекулаларға ыдыратады. Полимерлер 

(көп молекулалы түзілімдер) бір өлшемдерге (жеке молекулаларға) айналады. 

Гидролиз атауын алған бұл процесс баяу ағымы бар және целлюлоза, амилаза, 

протеаза және липаза сияқты жасушадан тыс энзимдерге байланысты. 

Процесске рН деңгейі (4,5 ÷ 6) және резервуарда болу уақыты әсер етеді. 

Бұдан әрі ыдыраумен қышқыл түзетін бактериялар айналысады. Бұл 

үдеріске оттегінің қалдықтарын пайдаланатын және метанды бактериялар 

үшін қажетті анаэробты жағдайларды құрайтын аэробтық бактериялар ішінара 

қатысады. РН 6 ÷ 7,5 деңгейінде бірінші кезекте тұрақсыз май қышқылдары 

(карбон қышқылдары – сірке, құмырсқа, майлы, пропион қышқылдары), 

төмен молекулярлы алкоголь - этанол және газдар – көміртегінің қос тотығы, 

көміртегі, күкіртті сутегі және аммиак өндіріледі (6.4 сурет). Бұл кезең тотығу 

фазасы деп аталады (рН деңгейі төмендейді):  

- осыдан кейін үшінші кезеңде органикалық қышқылдары бар қышқыл 

түзетін бактериялар метан түзілуі үшін бастапқы өнімдер жасайды, атап 
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айтқанда: сірке қышқылы, көміртегі қос тотығы және көміртегі. Көміртегі 

мөлшерін төмендететін мұндай бактериялар температураға өте сезімтал;  

- соңғы кезеңде метан, көміртек қос тотығы және су сірке және 

құмырсқа қышқыл, көміртек және сутегі бар метан бактерияларының тіршілік 

әрекетінің өнімі ретінде пайда болады. Барлық метанның 90 % осы кезеңде 

өндіріледі, 70% сірке қышқылынан шыққан. Осылайша, сірке қышқылының 

түзілуі (яғни ыдыраудың 3 кезеңі) метанның түзілу жылдамдығын 

анықтайтын фактор болып табылады. 

 
6.4 сурет - Ашыту процесінің төрт кезеңі  

Метан бактериялары тек анаэробты. РН оңтайлы деңгейі 7-ні құрайды, 

және де тербеліс амплитудасы 6,6 ÷ 8 шегінде болуы мүмкін. 

Органикалық бөлек құрауыштарға ыдырау және метанға айналдыру 

тек ылғалды ортада ғана өтуі мүмкін, себебі бактериялар тек заттарды 

ерітілген күйінде өңдей алады. Осылайша, қатты субстраттарды ашыту үшін 

(кейде құрғақ ашыту деп аталатын) суға қажеттілік бар. 

Алғашқы органикалық түрлендіруді бірнеше сағаттан 2 күнге дейін 

іске асыратын  қышқыл түзетін бактериялар бәрінен де жылдам жұмыс 

істейді. 

 



80 
  

 

 

6.5 сурет  - Анаэробты ыдырау зат алмасу өнімдері 

 (органикалық қышқылдар) 

 

Ең дұрысы, ыдырау фазалары арасында заттардың 

концентрациясындағы динамикалық тепе-теңдік, атап айтқанда қоректік 

заттардың келіп түсуі мен олардың ыдырауы арасында белгіленеді.  Ең жиі 

жасалатын қателік бактерияларды тез ыдырайтын субстратпен тамақтандыру 

болып табылады, бұл қышқыл түзетін бактериялардың әсерінен 

қышқылдардың жиналуына әкеледі. Осыған байланысты басқа бактерияларды 

уайымдамайтын рН деңгейінің тым күрт төмендеуі мүмкін. 

Бұдан басқа, өндірілген заттың артық концентрациясы оны өндіретін 

бактериялар тобының өсуінің кідіруіне алып келеді.  

Динамикалық тепе-теңдік субстраттың ыдырау жеңілдігімен 

анықталады (6.6 сурет). Қант пен крахмал, мысалы, қарапайым құрылымы 

арқылы өте тез ыдырайды және ферментаторда қысқа уақытты қажет етеді.  

Субстрат құрылымы күрделі болса, ыдырау ұзағырақ. Целлюлоза және 

гемицеллюлоза кеңінен тарамдалған құрылымы бар және баяу ыдырайды.  

Өсімдіктердің саны өсімдіктің жасымен өсіп келе жатқан зат бактериялармен 

өте нашар таралады, өйткені ол тіпті қышқылдарға төзімділікті көрсетеді. 
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Бүгінгі таңда ғылымда әртүрлі ортада өмір сүруге қабілетті, тек 1/1000 мм 

ғана өлшемі бар methanococcus және methanobacterium 10 түрлі түрі белгілі. 

Ыдырау процесінде бактериялардың әрбір тобының қорытылу (зат 

алмасу) өнімдері бактериялардың келесі тобы үшін қоректік заттар болып 

табылады. Органиканың фазалық ыдырауы бірдей жылдамдықпен жүреді.   

         Бактериялардың әртүрлі топтары бірнеше түрлі жылдамдықпен жұмыс 

істейді (2.3 сурет). Аэробты бактериялар жеткілікті тамақтану кезінде 20 

минут ÷ 10 сағат (генерация уақыты) бойы өз массасын екі есеге арттырады, 

анаэробты бактериялар айтарлықтай баяу. Сірке қышқылының пайда болу 

кезеңі ең баяу өтеді. Бактериялар қоректік заттарды ыдырату үшін көп күн 

қажет және сол арқылы өз массасын екі есе көбейту.  Метан бактерияларының 

арасында, сондай-ақ бірнеше баяу түрлері бар, бірінші кезекте таза дақылдар 

бұл үшін талап 3 ÷ 5 күн. Барлық қалған сірке қышқылын метанға бірнеше 

сағаттан үш күнге дейін ыдыратады. 

Субстраттардың ыдырау жылдамдығы ашыту үшін техникалық қажетті 

уақытқа тікелей әсер етеді.  Осылайша, биогаз қондырғысын жоспарлау 

кезінде ашыту үшін қандай субстрат немесе қандай субстраттар 

қолданылатынын нақты анықтау қажет.  Алайда, ашыту үшін техникалық 

қажетті уақыт ғана емес, ферментаторда болу экономикалық көрсеткіштердің 

де маңызы бар.  Егер біз өте ауыр материалды қайта өңдегіміз келсе, онда ол 

үшін метан алу үшін ферментатордың өте үлкен көлемін қарастыру керек. 

 

 
6.6 сурет - Бактериялар ұрпақтарының өмір сүру уақыты 
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Экономикалық тұрғыдан алғанда, бұл мағынасы жоқ.  Ашыту уақыты, 

осылайша, анаэробты ыдырау және белгілі бір субстраттың тез ыдырау 

динамикасымен анықталады.  

Егер ферментатор жаңа субстратпен толтырылған болса, онда 

биогазды ыдырату процесінің жеке фазаларынан өткеннен кейін баяу түзіледі. 

Күн сайын өндірілген биогаз саны максимумға жеткенше өседі.  Тез 

ыдырайтын субстрат шарықтау сәтіне жеткен кезде, қайта өңделеді және 

бактерияларға сіңіруге қиын заттар ғана қалады. Бұл күн сайын өндірілетін 

газдың мөлшері барлық қол жетімді материал ыдырағанша немесе субстрат 

одан әрі ыдыратқанға дейін төмендейді.  Мұндай биогаздың қалыптасу 

процесі мерзімді әдіс деп аталады. 

Бүгінгі таңда субстрат бірнеше шағын үлестермен күн бойы берілетін 

біртіндеп процесті қолдану қабылданған,бұл өз кезегінде биогаздың біркелкі 

өндірісіне әкеледі. 

1 кг органикалық субстраттан газ өндіру ашыту үшін уақыттың 

ұлғаюымен бірге біртіндеп ұлғаяды, алдымен ашыту уақытының ұлғаю 

шамасына қарай жылдамырақ.  Өндірілген газдың саны соншалықты аз болған 

кезде, ферментаторда ұзақ мерзімді болу экономикалық тұрғыдан тиімдірек.  

Яғни, іс жүзінде ешқашан органикалық толық ыдыратпайды. 

Алайда, биогаз алудың қазіргі заманғы технологиясы, үдерісті кешенді 

автоматтандыру қажеттілігі, ұзақ ферменттеу процесі және биогаз 

қондырғыларында жоғары температураны ұстап тұру оларды тек ұжымдық 

шаруашылықтар үшін (мысалы, шошқа шаруашылығы фермалары) тиімді 

пайдалануға мүмкіндік береді. 

 

6.5  Биогазды алу әдістері  

 

Әлемде биогазды практикалық пайдалану XX ғасырдың басында 

басталды, ал бүгін көптеген елдерде энергиямен жабдықтау проблемаларын 

шешуге, тыңайтқыштармен қамтамасыз етуге, тиісті санитарлық жағдайларды 

қолдауға және өзге де мақсаттарға бағытталған биомассаны анаэробты қайта 

өңдеу технологиясын дамытудың ұлттық бағдарламалары жұмыс істейді. 

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 (15-45 % 

CO2) тұрады, сондай-ақ күкіртті сутек іздері болуы мүмкін. Оның жану 

жылуы 21-27,2 МДж/м
3
 құрайды. Мал мен шошқалардан алынған 1 тонна 

тезекті (85 % ылғалдылықпен) өңдеу кезінде 45-60 м
3
 биогаз, ал 1 тонналық 

тауық көңінен (75 % ылғалдылықпен) 100 м
3
 биогаз алуға болады. Жану 

жылуына сәйкес 1 м
3
 биогаз: 0,8 м

3
 табиғи газ, 0,7 кг мазут немесе 1,5 кг 

отынға эквивалентті. 

Органикалық қалдықтардан биогаз өндіру ерекшеліктері төмендегідей: 
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- ағын суларға (әсіресе мал және коммуналды-тұрмыстық) санитарлық 

өңдеу жүргізіледі, органикалық заттардың құрамы 10 есеге дейін төмендейді; 

- мал шаруашылығындағы, өсімдік шаруашылығындағы және белсенді 

қылқан қалдықтарын анаэробты өңдеу тыңайтқыштардың негізгі 

компоненттерінің (азот және фосфор) минералдануына және олардың 

сақталуына әкеледі (органикалық тыңайтқышты компостау дәстүрлі әдістерін 

дайындау кезінде 40 % азот жоғалатынымен салыстырғанда): 

- метандық ашу кезіндегі органикалық заттар энергиясының биогазға 

түрленуінің жоғары ПӘК (80-90%); 

- жоғары тиімділікті биогаз жылу және электр энергиясын өндіру үшін 

және көлікке жағармай құю үшін қолданылады. 

6.7 суретте жануар қалдықтарынан биогаз өндірудің технологиялық 

сұлбасы көрсетілген. 

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. 

 

 
1 – тезекті сақтауға арналған резервуар; 2- жылуалмастырғыш; 

3 – метантенк; 4 – газгольдер; 5 – қазан. 

 

6.7 сурет – Биогаз өндірісінің технологиялық сұлбасы 

 

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 
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және тұтынушыларға (қазан немесе электр генераторы) жеткізіледі. Реактор 

ауасыз жұмыс істейді, герметикалық және қауіпті емес. 

 

6.6 Газогенераторлы қондырғылар 

 

Биомассаны утилизациялаудың физикалық негіздері жоғары және төмен 

температуралы пиролизді қамтиды. Пиролиз – бұл органикалық шикізатты 

қыздыру 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 – бұл өндірістік газ тәрізді отынды максималды алу үшін 

бейімделген пиролиз. Максимал шығар газдарды алу есептеулерінде 

жобаланатын биомассаны ішінара жандыруға арналған қондырғылар 

газогенераторлар деп аталады. Пиролизді іске асыру қондырғы сұлбасы 6.8 

суретте көрсетілген. 

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 %. 

 
6.8 сурет – Пиролизді іске асыруға арналған қондырғы 

 

Күн сайын биогазгенераторынан өтетін сұйық массаның көлемі (м
3
): 

,
ρ

m
VJ =              (6.1)

 
мұнда m – тәулік ішіндегі жануар тезегіндегі құрғақ материалдың 

массасы; 
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р (кг/м
3
) – бұл 1 м

3
 бөкпе құрамындағы құрғақ материалдың 

мөлшері. 

 

Биогазгенераторының көлемі, м
3
: 

,JV V t       (6.2) 

мұнда t – ашыту циклінің уақыты, тәулік. 

 

Толық биогазгенераторындағы құрғақ материал массасы, кг: 

 

1000.cG m t        (6.3) 

 

Тәулігіне биогазгенераторы шығаратын биогаздың көлемі, м
3
/тәул, 

күніне 1 кг құрғақ материалдан шығатын биогаз: 

 

.В cV G c        (6.4) 

 

Қозғалтқыш-генераторлық қондырғыда биогазды пайдалану кезіндегі 

жылдық электр энергиясының өндірілуі (кВт·сағ) 

 

365.c BW G V c         (6.5) 

 

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 

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 СО түзілу кезінде Н2 тузілуінің жоғарылауы байқалады, кейбір 

көміртегі күл қалдықтарымен араласқан ағаш көмірі қалпында сақталады. 

Пиролиз нәтижесінде алынған отын түрлерінің, бастапқы биомассмен 

салыстырғанда, қосынды жану энергиясы аз, бірақ қолдану жан-

жақтылығымен ерекшеленеді. 
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Қатты қалдық (максималды массалық үлесі 25-35 %). t=600 °С 

температурасында 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/кг жану 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 4-8 МДж/м
3
) 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-нен аз CH4 және CO2 

қосындыларынан тұрады. Оларды атмосфералық қысымға жақын қысымдағы 

газгольдерде сақталға болады. 

 

6.7 Биоотынды жағуға арналған қазандық қондырғылар
  

Биогазды қолданудың негізгі тәсілі оны жылу, механикалық және электр 

энергия көздеріне айналдыру болып табылады. 

Жылытуда, жарықтандыруда, жемшөп дайындау цехтарын 

жабдықтауда, сужылытқыш, газ плиталарында, инфрақызыл радиаторларда 

және ішкі жану қозғалтқыштарында пайдаланылатын энергия өндіруге 

арналған газжағу құрылғылары биогазбен жұмыс істей алады. Ең қарапайым 

әдіс – газ оттықтарында биогазды жағу, өйткені оларға газды 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. 
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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 құралдарда 

қолданылатын 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. 

1 – ші мысал. 

n = 24 сиырдың жинақталған қиынан жұмыс жасайтын биогаз 

генераторының  көлемін Vб  және оның бір тәулік ішінде шығаратын газ 

мөлшерін Vг , биогаз қондырғының жылулық қуатын N (Вт), биогаз 

қондырғысының энергетикалық құндылығы анықта. Циклдың ұзақтығы τ = 14 

тәулікті құрайды және қидың анэробтық қышқылдану процесіндегі 

температурасы t = 25° С;  жеке тірі малдан құрғақ материалдың 

қышқылдануға берілу жылдамдығы W = 2 кг/тәулік; құрғақ массадан 

биогаздың бөліну мөлшері νг = 0,24 м
3
 /кг . Биогаздағы метанның үлесі 70 % 

құрайды. Қазанның жандырғыш құрылғысының ПӘГі η = 0,7. Есепті шығару 

үшін биогаз қондырғысының сызбасын көрсет. Биогазгенераторы массасында 

шоғырланған құрғақ материалдың тығыздығы 𝜌құрғ.≈50  кг/м
3
. Метанның 

қалыпты жағдайдағы жану жылуы - Qн
р
 =28 МДж/м

3
, метанның биогаз 

құрамындағы үлесі   𝜑СН4 = 0,7. 
Шешуі. 

 Биогаз қондырғысының энергетикалық құндылығы келесі өрнектен 

анықталады: 

𝐸 =  𝜂 ∙ 𝑄н
р

∙ 𝑉б, 

 

мұнда 𝑉б – алынған биогаз көлемі;  

𝜂 – биогазды жағатын қазанның  ошақ құрылымының ПӘГі, 𝜂 . 

 

Биогаз көлемі келесі  сиырлардан жинақталған қидың мөлшеріне тура 

пропорционал: 

𝑉б = 𝜏 ∙ 𝑉тәулм
3
/тәулік. 

 

 мұнда 𝑉тәул - биогаз генераторына берілген  сұйық қоспаның көлемі: 

𝑉тәул =
𝑚0

𝜌құрғ.
, 

мұнда 𝑚0,  кг/тәул. – сыйыр қиының тәуліктік мөлшері,  𝑚0 = n· W. 
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Осыдан барлық сиырлар тәулігіне -  𝑚0 = 24∙2=48 кг/тәул. қи бөледі: 

 

𝑉тәул =
48

50
= 0,96 м

3
. 

 

Биомасса (қи) метантекке беріледі. Метантенк немесе биогаз генераторы 

деп майдаланған құрғақ материалдың (қи) сумен араласқан қоспасының, 

быжылдап, ашып газдарды бөлетін көлемді ыдысты айтады. Метантенктен 

тәулігіне алынатын газдың көлемі: 

 

𝑉г = 𝑚0 ∙ νг; 

 𝑉г = 48∙0,24=11,52 м
3
/тәул. 

 

Биогазды жағатын қондырғының (қазанның) жылулық қуаты: 

 

𝑁 = 𝜂 ∙ 𝑄н
р

∙ 𝑉г ∙ 𝜑СН4. 

 

Алынған биогаз көлемі  𝑉б = 14∙0,96=13,44 м
3
. 

Биогаз қондырғының жылулық қуаты 𝑁 =0,7∙28∙11,52∙0,7=158 МДж/тәул. 

 

Бақылау сұрақтары. 

1. Биомассаның екі негізгі түрін атаңыз. 

2. Өсімдік биомассасының ресурстарын басқа жаңартылатын энергия 

көздерінің ресурстарымен салыстырыңыз. 

3. Өсімдік биомассасының негізгі көздерін, оларды энергетикалық 

пайдаланудың көлемдері мен перспективаларын атаңыз. 

4.  Биогазды қандай процесте алады? 

5. Биомассаны биогаз өндіру процесінде не үшін қыздырады? 

6. Биогаз алу үшін қолданылатын қондырғылар биомассаны беру 

тәсіліне байланысты қалай жіктеледі? 

7. Өсімдік биомассасын энергетикалық пайдалану тәсілі ретінде тікелей 

жағудың негізгі кемшіліктері неде? 

8. Пиролиз процесінің қанша кезеңі бар? Пирогенез "деген термин 

дегеніміз не? 

9. Синтез-газдың негізгі отын компоненттерін және оны алу тәсілін 

атаңыз. 

10. Пиролиз кезінде алынатын өнімдердің негізгі топтарын атаңыз. 

11. Пиролиз бен газдандырудың температуралық шекарасын атаңыз. 

12. Флеш-пиролиз дегеніміз не, әдеттегі (баяу) пиролизбен 

салыстырғанда оның артықшылықтары мен кемшіліктері неде? 

13. Органикалық отынның каталитикалық реформингінің өнімдерін 

атаңыз. 

14. Органикалық отынның каталитикалық риформингінің заманауи 

процестерінің кемшіліктерін атаңыз. 
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15. Өсімдік биомассасын гидролиздеу процесінің негізгі сатыларын 

атаңыз. 

16. Энергетикалық қолдануға жарамды өсімдік биомассасының 

гидролизінің негізгі өнімдерін атаңыз. 

17. Биомассаның қандай түрлері газ тәрізді отынды  биоконверсия 

әдісімен алуда ең қолайлы? 

18. Термофильді ашыту дегеніміз не? 

19. Өсімдік биомассасының биоконверсиясының негізгі өнімдерін 

атаңыз. 

20. Энергия алу мақсатында өсімдік биомассасының биоконверсиясын 

қолданудың күтілетін салаларын атаңыз. 

21. Биомассаның біздің еліміздің энергетикасының отын-энергетикалық 

теңгеріміне ықтимал үлесін атаңыз. 

22. Қатты, газ тәрізді және сұйық биоотын алу үшін қандай әдіс 

әмбебапты болып саналалы? 

23. Сіздің тұратын аймақта қандай қалдықтар қосалқы энергия 

ресурстары ретінде пайдаланыуы мүмкін екенін анықтаңыз. 

24. Биоотынның артықшылықтарын атаңыз. 

25.  Анаэробты ашыту арқылы биогаз алу процесін түсіндіріңіз. 

26.  Бастапқы деректерді (жануарлардың түрі мен санын) қабылдап, 

биогаз өндіретін қондырғыны есептеңіз. 

 

7  Екіншілік энергоресурстарды пайдалану 

 

7.1 Екіншілік энергоресурстар түсінігі. Екіншілік 

энергоресурстарды пайдалану 

 

ХХ ғасырдың 70-жылдары мұнайдың әлемдік бағаларының күрт өсуіне 

байланысты Батыс елдері мен Жапония экономикасында энергия үнемдеу 

және қайталама энергия көздерін пайдалану жөніндегі жұмыстар екпінді 

өрістеді. Кеңес одағында бұл уақытта, керісінше, мұнай мен табиғи газды 

өндіру, әсіресе экспортқа дамыды, ал энергияны үнемдеу шараларына аз көңіл 

бөлінді. Нәтижесінде, отын үнемдеу бойынша әлемдік экономикадан артта 

қалушылық қалыптасты. Халық шаруашылығы өнімдерінің энергия 

сыйымдылығы бүкіл әлемдік деңгейден әлдеқайда асып түсті. 

ХХ ғасырдың соңғы жылдарында құны 1 АҚШ доллары болатын 

экономиканың соңғы өнімін өндіруге кететін энергия ресурстарының 

өндірістік шығындары: Ресейде - 60 МДж /1 АҚШ долл., АҚШ-та - 15,2 

МДж/1 долл., Жапонияда 5,5 МДж/1 долл. құрады.  

Әрине, Ресейде Жапонияға қарағанда қатал климат және тиісінше 

үйлерді жылытуға көп энергия шығындалады, бірақ шығындардың 11 есе 

артық болуы өте орынсыз. Және мәселе Жапонияда көп ғылымды 

қажетсінетін, жоғары технологиялық өнімді, шағын және энергияны аз 

тұтынатын – электроника, байланыс және автоматика құралдарының 
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шығарылуында емес. Ресейде металлургияда, машина жасауда, химиялық 

технологияда, құрылыс материалдарын өндіруде энергия ресурстарының 

шығыны дамыған елдерге қарағанда 1,5...2 есе жоғары.  

Аса жоғары энергия және ресурс сыйымдылығы экстенсивті экономика 

түріне тән; төмен энергия сыйымдылығы – қарқынды экономика түріне тән. 

Соңғы өнімді ұлғайтуға емес, өндіруді ұлғайтуға және қайтадан 

жаңартылмайтын энергия ресурстарын пайдалануға бағытталған 

макроэкономикалық бағдарламалар тұйыққа апарады.  
Ресурстарды жеуден түсетін жағымды пайда жаһандық залалдан аз. 

Металлургияда, химиялық технологияда, көлікте, целлюлоза-қағаз 

өнеркәсібінде, құрылыс индустриясында энергияны үнемдеу және ЕЭР 

пайдалану мәселелері тиісті деңгейдегі арнайы мамандар қатысуымен 

шешіледі. Бұл орайда ЕЭР ретінде негізгі технологиялық процесте жұмыс 

істеген, бірақ әрі қарай да энергетика қажеттілігі үшін, яғни электр 

энергиясын өндіру және жылыту жүктемесін жабуға  пайдаланылуы тиіс 

жылуды айтамыз. Экономикалық есептеулер көрсетуі бойынша 1 т шартты 

отынды үнемдеуге әкелетін ЕЭР пайдалану, Ресей Федерациясының 

еуропалық бөлігінде орналасқан отынды өндіруге және тасымалдауға кететін 

капиталдық шығындардан 2…4 есе аз болады. 

Екіншілік энергетикалық ресурстар (ЕЭР) – жанама өнімдерден немесе 

негізгі өндіріс қалдықтарынан, оның ішінде технологиялық процесстердің 

жанғыш газдарынан (мұнай зауыттық, домна, жолай мұнай өндіру 

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; 
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- 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 шығар жану 

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. 

 

7.2 Электр және жылу энергиясын алу үшін ЕЭР пайдалану. ЕЭР 

пайдалану және түрлендіру тәсілдері 

 

Пайдаланылған газдардың жылуын қолдану. 

Көптеген жылулық технологикалық (негізінен от-техникалық) 

процестердің жылулық баланс теңдеуіне пайдаланылған газдармен кететін 

жылу шығындары, % 

 

𝑞ог =
𝑄ог

𝑄и
∙100.                                                  (7.1) 

 

𝑞ог  шамасы  жоғары температуралы балқу процестерінде металды 

қыздыру және термиялық өңдеу кезінде  35...40 % - тен 65...70 %  -ке дейін 

өзгереді. ЕЭР қолдану орындылығы мен тиімділігі  энергия көзінің жылулық 

қуатымен, жылуды беру процесінің үздіксіздігімен және температуралық 

деңгейімен, яғни келесі ара қатынаспен анықталады: 

 
(𝑇 − 𝑇0)

𝑇
, 

 
 мұнда 𝑇 − жылы қалдықтың абсолюттік температурасы, 

𝑇0- қоршаған ортаның абсолюттік температурасы. 
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Температуралық деңгей бірге жуықтаған сайын ЕЭР-ды қолдану 

орынды. Энергия көздерінің жылулық  қуатының ұлғайуы меншікті күрделі 

салымдардың және пайдалану шығыстарының азайуына әкеледі.  

Жылу қалдықтарын берудің үздіксіздігі (технологиялық процестің 

үздіксіздігі) ЕЭР-ды қолданудың экономикалық тиімділігін айқындайды. 

 Ең жоғары дәрежеде бұл талаптарды қанағаттандыратын - 

пайдаланылған газдардың жылуы. Ағымдағы (қазіргі уақытта) - техникалық 

процесте қолданылған газдардың жылуы келесі өрнектен табылады: 

 

𝐻 = 𝑉 ∙ 𝑐см ∙ 𝑡, кДж/с                                                  (7.2) 

 

 мұнда 𝑉 - пайдаланылған газдардың жалпы көлемі, м
3
/с; 

                      𝑐см – термодинамикалық кестелер арқылы анықталатын газдар 

қоспасының орташа жылу сыйымдылығы; 

            𝑡 – газдардың температурасы. 

 

Газдардың жылу мөлшерін есептеу кезінде газ жолында сорылатын ауа 

мөлшерін ескеру керек. Газ өткізгіштердің тығыздығы бұзылған кезде ауаның 

артықтық коэффициентінің ұлғаюы маңызды болуы мүмкін, оның салдарынан 

газдардың температурасы және температуралық  деңгейі төмендейді, яғни 

пайдаланылған газдардың жылу құндылығы да төмендейді.  

Жылу пайдаланатын қондырғы алдындағы газдардың бастапқы 

температурасы,  қондырғыны  газ трактісіне қосу орнына байланысты, яғни, 

өндірістің жалпы технологиялық сызбасына тәуелді.  

Газдардың бастапқы температурасы нормадан айтарлықтай ауытқуы  

мүмкін, атап айтқанда, газ құбырларында жанғыш компоненттердің дұрыс 

ұйымдастырылмаған жануы  салдарынан, сондай-ақ газ жолының 

атмосферадан  ауаны соруына байланысты. Ауа соруларының пайда болуы 

пайдаланылған газдардың температурасының жалпы төмендеуі кезінде 

технологиялық процестің ерекшеліктері бойынша әсіресе жағымсыз құбылыс. 

 

7.3 Пайдаланылған газдардың жылуын қолданатын 

жылуалмастырғыштар 

 

Пайдаланылған газдардың жылуын қолданатын жылуалмастырғыштар 

рекуператорлар деп аталады. Болаттан жасалған металл рекуператорлардағы 

рұқсат етілген шекті температура болат маркаларының ыстыққа 

төзімділігімен, кейде ыстыққа беріктігімен анықталады. Ыстыққа төзімді 

металдардың, жүктемелер әсері болмаған немесе әлсіз жүктемелер әсері 

болған кезде,  500 °С-тан жоғары температураларда қабыршақтың пайда 

болуына қарсылық қасиеті бар. Алитирленген, яғни беті жұқа алюминий 

қабатымен жалатылған болаттардың 700...800 °С температураларда ыстыққа 

төзімділігі көміртекті болатпен салыстырғанда үш есе жоғары болады. 

Болаттың ыстыққа төзімділігін оның бетін хроммен легірлеу арттырады. 
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 Құрамында хром 17 % мөлшерде болғанда металдың ең төзімді 

температурасы - 800...850 °С құрайды. 

Құбырлы жылуалмастырғыштардың жылу беруі және қысымды жоғалту 

қарқындылығы жылу тасымалдағыштың жылдамдығына байланысты. Ресей 

энергетикасында тиімді газ жылдамдығы 5...8 м/с болып саналады, егер 

шахматты немесе дәліздік тәртіппен орналасқан  құбырларды газдар көлденең 

ағып өтетін болса, тиімді жылдамдық 2...3 м/с  болады,егер құбырларды 

газдар бойымен ағып өтетін болса. Кең таралған имек конвективті 

жылуалмастырғыш сызбасы 7.1 суретте көрсетілген. Бұл сызбаның ерекшелігі 

метал сыйымдылығы аз, газ өткізгіштігі жақсы, имектерінің температуралық 

ұзаруы кедергісіз. 

Металлургиялық, химиялық және басқа да технологияларды 

пайдаланылған газдардың жылуын энергетикалық пайдалану - жылына 

миллиондаған тонна шартты отын шартты үнемдеуге мүмкіндік береді. Бұл 

жылуды жылыту жүйелері үшін пайдалануға болады. Алайда, жылу жүйесі 

үшін жылуды тұтыну кестесі бір жағынан маусымдық және екінші жағынан 

өте бір қалыпсыз. Ресейдің әртүрлі климаттық аймақтары үшін жылыту 

маусымы жылына 2000-нан 5000 сағатқа дейін созылады, осы кезеңдерде 

жылыту жүктемесі  қысқа мерзімді максимумнан, яғни қыстың температурасы 

ең төмен күндерінің, қыстың соңына деін 4...5 рет төмендейді. Ыстық сумен 

қамтамасыз ету жүктемесі әдетте жылыту жүктемесінің 30 % құрайды.  

 

 

 
1,2 - қызатын газдың кіруі және шығуы; 3,4- қыздыратын газдың кіруі және 

шығуы. 

 

7.1 сурет - Имек  құбырлы жылу алмастырғыш 

 

Орта қуатты металлургиялық зауыт өз ЕЭР есебінен 550...600 МВт жылу 

энергиясын берер еді. Осындай жылу мөлшерін қысқы уақытта тұтыну  үшін- 

үлкен тұрғын үй массивтері қажет, мұндай үйлердің зауытқа тікелей жақын 
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болуы мүмкін емес. Сондықтан жылыту үшін және  төмен параметрлері бар 

буды өндіру үшін, әдетте, ЕЭР –ды қолдану тек қана жылулық қуаты аз 

қондырғылар үшін орынды. 

 

7.4 Кәдеге жаратушы қазандар (КЖҚ) 

 

Үлкен қуатты қондырғылар  үшін қалдық газдардың жылуын электр 

энергиясын өндіру үшін оңтайлы кәдеге жарату тиімді. 

Осы мақсаттар үшін компрессормен сығылған ауаны жылу 

алмастырғышта, пайдаланылған газбен қыздыратын ауа турбиналық 

қондырғыларды қолдану нұсқалары қаралды. Алайда, мұндай 

қондырғылардың ПӘГі  өте төмен 20...25 % деңгейінде  болар еді. Бу 

турбиналық  қондырғылар тиімдірек  болып шықты. Пайдаланылған газдар 

жылуын қолданатын бу турбиналық  қондырғының қағидалық сызбасы 7.2 

суретте ұсынылған.  

1 - ші технологиялық қондырғының жұмыс камерасынан (мысалы, 

металургия зауытының болат құю цехының конверторынан) шығатын газдар  

3 қазандықтың қоректік суын қыздырады және буландырады.Су буы  4-ші бу 

қыздырғышта қыздырылады және бу турбинасына  беріледі. 7-ші 

конденсатордан қоректік су қазандыққа оралады. Жұмыс камерасына 

берілетін ауа рекуператордың төменгі 8 және жоғарғы 2 сатыларында қызады. 

Шығар газдардың температурасы жоғары кезінде (900 °С - тан астам) 

КЖҚ  радиациялық (экрандық) қыздыру беттерімен жабдықталады және 

үйлесімі қарапайым бу қазандарының үйлесімі сияқты болады, бірақ ауа жоқ- 

жылытқышты болмайды.  

Кәдімгі қазандықтағыдай  КЖҚ  радиациялық камерасы ошақ деп 

аталады. Онда шығар газдардың алғаш рет радиациялық салқындауы орын 

алады. Газдарды ошақта  бастапқы салқындату - технологиялық қондырғыдан 

шығатын балқытылған қож бөлшектердің немесе басқа да өнімдердің салұын 

имек жылуалмастырғыштарға жабысып қалмауы үшін керек. Ошақта 

газдардың жанғыш құраушылары жанып бітеді. КЖҚ – да кәдімгі қазанда бар 

элементтердің (экрандар, барабандар,бу қыздырғыштар, су экономайзерлері) 

бәрі бар. 

Қазандық қондырғыны екіншілік энергия тасығыштың нақты түріне 

жобалау кезінде қалдық газдар құрамындағы  агрессивті компоненттерді 

ескеру керек. Шығар газдардың температурасы 900 °С төмен болған кезде - 

тек қана конвективті имек жылу алмастырғыштар қолдану керек. 

Төменгі температуралы қазандық қондырғылар арасында ең көп 

таралған қазандар бірнеше рет мәжбүрлі айналымы бар қазандар. Мұндай 

қазандар шамалы және өзгеретін жүктемелер кезінде кәдімгі ошақты 

конструкциядағы, жылу тасымалдағышының табиғи айналымы бар 

қазандардан шешуші артықшылығы бар. Мұндай қазанның сызбасы 7.3 

суретте көрсетілген. 
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1 - жұмыс камерасы; 2 – рекуператордың ыстық сатысы; 3- кәдеге 

жаратушы қазан; 4 - бу қыздырғыш; 5 - турбина; 6-электрогенератор; 7-

конденсатор; 8 - рекуператордың төменгі сатысы. 

 

7.2 сурет - Шығар газдардың жылуын қолданатын БТҚ сызбасы 
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1 - бу қыздырғыш; 2 – айналымдық  сорғы; 3 - барабан; 4- буландырушы 

имек құбырлар; 5 – экономайзер. 

 

7.3  сурет - Бірнеше рет мәжбүрлі айналымы бар кәдеге жаратушы қазан 

шығар газдардың жылуын қолданатын БТҚ сызбасы 

 

5 экономайзерде қыздырылған қоректік су барабанға 3 беріледі. 2 

айналымдық сорғы суды 4 буландырушы имек құбырлардан өткізеді. Бу-су 

қоспасы барабанға қайтып барады. Барабанда судан ажыраған ыстық бу, газ  

жолының ең ыстық аймағында орнатылған 1 бу қыздырғышқа беріледі де, 

одан кейін турбинаға жіберіледі. Буландырушы имек құбырларлар өздерінің  

гидравликалық кедергісін азайту үшін бірнеше параллель қосылған 

секцияларға бөлінген. Мұндай қазандарда жұмыс денесінің айналым саны  

2,5...4 құрайды.  

Әрбір қазан екі айналымдық сорғымен  (жұмыстық және резервтік) 

жабдықталады, олардың әрқайсысы бөлек қосалқы трансформаторлық 

станциялардан қоректенеді. 

Шығар газдардың әртүрлі параметрлеріне арналған түрлі қуатты кәдеге 

жаратушы қазандарды Белгород қазандық зауыты шығарады. Қазандардың бу 

өндірулігі D сағатына 7 - ден 40 тоннаға дейін будың қысымы 1,3...4,5 МПа, 

температурасы 250...440 °с. Бу параметрлерінің жоғарылауы кәдеге жаратушы 

қазандардағы отынды үнемдеуді айтарлықтай арттыруға мүмкіндік береді. 
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Қарапайым ошақты қазандардан кәдеге жаратушы қазандардың 

айырмашылығы, берілген бу өндірулігі D, кг/с кезінде ошақтарынан көп 

мөлшерде газдарды ΣVГ , м
3
/с өткізуімен ерекшеленеді. ΣV /D  ара қатынасы 

ыстық газдардың қазан алдындағы бастапқы температурасына байланысты. 

 Шығар газдардың температурасы Tш.г = 550...650 °С болған кезде бұл 

қатынас 6...8 м
3
 / кг тең; Tш.г = 800...850 °С кезінде - 3...3,5 м

3
 / кг;  

Tш.г = 1100...1250 °С - 2...2,5 м
3
 / кг.  Кәдімгі қазандарда бұл қатынас 1,2...1,5 

м
3
/кг құрайды.  

 ΣV/D параметрі кәдеге жаратушы қазандардың конструкциясын және 

габариттік сипаттамаларын анықтайды. 

 Төмен температуралы (tш.г = 550...600°С) шығар газдармен жұмыс 

істейтін  кәдеге жаратушы қазандардың  ПӘГі  60...65 % деңгейінде, ал кәдімгі 

ошақты қазандардың ПӘГі  90 % - дан асады. Кәдеге жаратушы қазандардың  

жұмысында конвективті жылу алмасу негізгі рөлді атқарады.  Конвективті 

жылу алмасуды қарқындату үшін газдардың құбырларда ағу жылдамдығын 

ұлғайту керек, мұның өзі түтін сорғыштың қуатын үлкейтуді қажет етеді. 

Төмен температуралы қазандық қондырғыларда көлденең ағу кезінде 

құбырлардың диаметрін 20 мм - ден 30 мм - ге дейін, бойлық ағу кезінде, 50 

мм дейін азайту керек. Мұндай кәдеге жаратушы қазандар негізінен 

өндірістік-жылыту жүктемесін жабуға қажет жылуды беру үшін қолданылады. 

 

7.5 Шығар газдар жылуды пайдаланудың орталықтандырылған 

сұлбасы 

 
Өнеркәсіптің барлық салаларында электр энергиясын, бу мен ыстық 

суды шығаруға арналған отынның жалпы қолданысы екіншілік энергетикалық 

ресурстарды пайдалану салдарынан оның мүмкін болатын үнемдеуін 

айтарлықтай көбейтеді. Осы және өнеркәсіптік ЖЭО 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: 
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- 7.4 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; 

- 7.4 суретте көрсетілгендей, орнатылатын немесе іс жүзіндегі жұмыс 

жасап тұрған турбиналарда ЖЭЦ орталықтандырылған. 

 

 
 

а – дербес; б – топтық. 

 

1 – технологиялық агрегат; 2 – бу қыздырғыш; 3 – буландыру беті; 4 – 

үнемдеуші бет; 5 – турбина; 6 – буды технологиялық тұтынушылар. 

 

7.4  сурет – Жылуды пайдаланатын қондырғылардың сұлбасы 

 

Орталықтандырылған нұсқа (7.4  сурет) 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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1 – технологиялық агрегат; 2 – бу қыздырғыш; 3 – буландыру беті; 4 – 

үнемдеуші бет; 5 – турбина; 6 – буды технологиялық тұтынушылар; 7 – ЖЭО 

қазандары. 

 

7.5 сурет – Жылуды пайдаланудың орталықтандырылған сұлбасы 

 

 Жылулық екінші энергетикалық ресурстар ЕЭР-ды қолдану  сапасы 

максимал жұмысқа айналуы мүмкін жылу мөлшері, эксергиямен анықталады: 

 

𝐸 = (1 −
𝑇0

𝑇
)𝑄.                                       (7.3) 

 

 Мұнда   𝑇0 - қоршаған ортаның температурасы; 

                      Т- жылулық ЕЭР температурасы; 

                        𝑄- жылулық ЕЭР қуаты. 

 

Жылулық ЕЭР – ды кәдеге жаратудың эксергетикалық пәк шамамен 

мына формула бойынша анықтауға болады: 

 

𝜂 =
1−

𝑇0
𝑇2

1−
𝑇0
𝑇1

,                                                 (7.4) 

 

 мұнда Т1- жылулық ЕЭР – дің қазанға кірердегі температурасы және Т2 – 

қазаннан шығатын ысыған судың температурасы. 

 

Қазандық қондырғылардағы негізгі жылу шығындары болып шығар 

газдардың жылуы q2 саналады, себебі артқы қыздыру беттері жоқ су ысытушы  

қазандарда оның мәні, ауаның артықтық коэффициенті оңтайлы мәніне 

теңеспеген жағдайда α ≠ αоңт, 25% - ға жетуі мүмкін.  
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Отын шығысының В, шығар газдардың температурасының tух , артық 

ауаның коэффициентінің және қазан ПӘГінің белгілі мәндерінде шығар 

газдардың жылуы q2, %: 

𝑞2 =
ℎш.г.−ℎс.с.

𝑄н
р ∙ 100 ,                                        (7.5) 

мұнда ℎш.г. – шығар газдардың энтальпиясы, кДж/кг; 

ℎс.с. – қазанға берілген салқын ауаның энтальпиясы, кДж/кг; 

𝑄н
р
 – отынның төменгі жұмыстық жану жылуы, кДж/кг. 

 

Қазанның артқы бөлігіне ауа қыздырғыш орнатылған жағдайда шығар 

газдардың температурасы 𝑡ш.г.
,    шамаға дейін төмендейді және ол кезде 

шығар газдардың әкететін жылуы азайады 

 

 𝑞2
, =

ℎш.г.−ℎс.с.

𝑄н
р ∙ 100, %                                         (7.6) 

 

және қазан қондырғысының  ПӘГі артады: 

 

𝜂′ = 𝜂 − 𝑞2 + 𝑞2
, .                                          (7.7) 

 

Бұл жағдай отын шығысының төмендеуіне әкеп соғады: 

 

𝐵′ = 𝐵
𝜂   

𝜂′
.                                                     (7.8) 

 

Жану өнімдерінің берген жылу мөлшерін келесі формуладан табылады: 

 

𝑄 = 𝑉г𝑐г(𝑡ш.г. − 𝑡ш.г.
′ ),                                       (7.19) 

 

мұнда 𝑉г – шығар (түтін) газдардың көлемі, м
3
/с. 

 

Жылуалмастырғыштың жылуалмасу бетінің ауданы келесі жылу беру 

теңдеуімен анықталады: 

𝐹 =
𝑄

𝑘∆𝑡 
, 

 мұнда ∆𝑡 – температуралық орташа логарифмдық тегеурін, оны анықтау 

үшін келесі өрнекті қолданады: 

 

∆𝑡 =
(𝑡ш.г.

′ −𝑡с.с.)−(𝑡ш.г.−𝑡су)

ln (
(𝑡ш.г.

′ −𝑡с.с.
𝑡ш.г.−𝑡су

)
 ,                                           (7.20) 

 мұнда  𝑡с.с., 𝑡в - судың жылуалмастырғышқа кірердегі және шығардағы 

температуралары. 

 

1-ші мысал. 
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Кәдеге жаратушы қазанда өнеркәсіптік пештен шығатын ыстық түтін 

газдары қазанда суды қыздыру үшін пайдаланылады. Түтін газдарының 

шығыны 200 кг/ с, температурасы tкір.г = 900°С, tшығ.г = 150°С. Ыситын судың 

мөлшері 𝐺с = 190 кг/с, температурасы tкір = 25°С, tшығ = 157°С. 

Судың жылу сыйымдылығы -  Ср= 4,186 кДж / (кг·°С), түтін газдарының 

жылу сыйымдылығы - 1,5 кДж / (кг ∙ °С). 

Егер қоршаған ортаның температурасы 15°С болса, қазандықтың 

энергетикалық және эксергетикалық ПӘГін анықтаңыз. 

          Шешуі. 

 Кәдеге жаратушы қазандықтың эксергетикалық пәгі (7.4) формуладан 

анықталады   𝜂экс  =
1−

𝑇0
𝑇2

1−
𝑇0
𝑇1

 , мұнда 𝑇0 = 273 + 15°С =288 К – қоршаған ортаның 

температурасы, 𝑇2 =273+𝑡шығ= 273 +157°С=430°С қазаннан шығатын ысыған 

судың температурасы. Ал, 𝑇1 =273+𝑡кір.г= 273 +900°С=1173°С жылулық ЕЭР, 

немесе  түтін газдардың қазанға кірердегі температурасы 

 

𝜂экс =
1−

288

430

1−
288

1173

 =  
0,33

0,75
 = 0,67 немесе  𝜂экс = 67%. 

 

Жану өнімдерінің берген жылу мөлшерін келесі формуладан табылады: 

 

𝑄 = 𝑉г𝑐г(𝑡шығ − 𝑡шығ
′ ) = 𝑉г𝑐г(𝑡кір.г − 𝑡шығ.г

′ ),   𝑄 = 200∙1,5∙(900-150) = 225 МВт.        

                  

 Пайдалы яғни суды ысытуға шығындалған жылу мөлшері: 

  

𝑄п  = 𝐺с𝑐р(𝑡шығ − 𝑡кір), 𝑄п  = 190∙4,186∙(157 - 25) =105 МВт. 

 

Кәдеге жаратушы қазандықтың энергетикалық ПӘГі: 

 

𝜂энер =
𝑄п  

𝑄
∙100 =

105

225
∙ 100 = 0,47      немесе 47 %. 

 

 

2 – ші мысал. 

Жылуалмастырғыш аппаратта өнеркәсіптік пештің түтін газдарымен су 

қыздырылады. Түтін газдарының шығыны   G=4,2кг/ с, температурасы t кір.г = 

850°С, шығардағы  𝑡шығ
′ =150°С. Ыситын судың мөлшері 𝐺с = 1,5 кг/с, кірердегі 

температурасы tкір = 25°С, шығардағы − 𝑡шығ =157°С. Судың жылу 

сыйымдылығы -  Ср= 4,186 кДж / (кг·°С), түтін газдарының жылу 

сыйымдылығы - 1,5 кДж / (кг ∙ °С). 

Жылуалмастырғыштың жылуалмасу бетінің ауданы 𝐹=75 м
2
. Жылу беру 

еселеуіші 𝑘 = 40 Вт/ (м
2
∙град). Жылуалмастырғыш аппараттың эксергетикалық 
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пәгін жылу алмасатын орталардың тура және қарама-қарсы ағындары болған 

жағдайлары кезінде анықтаңыз. Қоршаған ортаның температурасы -15°С. 

Шешуі. 

Жану өнімдерінің берген жылу мөлшерін келесі формуладан табылады: 

 

𝑄 = 𝑉г𝑐г(𝑡кір.г − 𝑡шығ.г
′ ), 

𝑄 =4,2∙1,5∙ (850 - 150)=225 МВт. 

 

 Пайдалы яғни суды ысытуға шығындалған жылу мөлшері: 

  

         𝑄п  = 𝐺с𝑐р(𝑡шығ − 𝑡кір),  𝑄п  = 1,5∙4,186∙(157 - 25) =105 МВт. 

 

 Жылуалмастырғыштың эксергетикалық пәгін    𝜂экс =
1−

𝑇0
𝑇2

1−
𝑇0
𝑇1

 , формуладан 

анықтаймыз, мұнда 𝑇0 = 273 + 15°С =288 К – қоршаған ортаның 

температурасы, 𝑇2 −  қазаннан шығатын ысыған судың температурасы. Ал, 

𝑇1 =273+𝑡кір.г= 273 + 850°С=1123°С жылулық ЕЭР, немесе  түтін газдардың 

қазанға кірердегі температурасы: 

 

 𝜂экс =
1−

𝑇0
𝑇2

1−
𝑇0
𝑇1

=
1−

288

430

1−
288

1123

=0,44. 

 

 Бақылау сұрақтары. 

1. Екіншілік энергия ресурстары ұғымы. 

2. Екіншілік энергия ресурстары дегеніміз не? 

3. Екіншілік энергия ресурстарын қандай түрге бөлуге болады? 

4. Екіншілік энергия ресурстарын пайдалану және түрлендіру тәсілдері. 

         5. Пайдаланылған газдардың жылуын пайдалануға арналған 

қондырғылар. 

6.  Буландыру негізінде салқындату жылуын пайдалану. 

7.  Төмен потенциал жылуын пайдалану. 

8.  Шығар газдар жылуды пайдаланудың орталықтандырылған сұлбасы 

қалай жұмыс істейді? 

9. Кәдеге жаратушы қазандардың екіншілік энергия ресурстарды 

қолдануы. 

10.  Қатты қалдықтарды жағуға арналған қондырғылар. 

11. Пайдаланылған газдардың жылуын қолданатын 

жылуалмастырғыштар қалай жұмыс істейді? 

12. Қазақстанда және шетелде ЕЭР қолдану перспективалары. 

          13. Шығар газдар жылуды пайдаланудың рталықтандырылған 

сұлбасының дербес сқлбамен салыстырғанда қандай артықшылықтарға ие? 
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