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Кіріспе 

 

        Жақын арада әлемдік және қазақстандық энергетикада жаңартылған 

энергия көздерінде (ЖЭК) негізделген генерацияның бүгінгі күн үшін дәстүрлі 

емес түрлері маңызды рөл атқаратын болады. Оларға тән: салыстырмалы аз 

қуат және үлкен аумақтар бойынша ыдыраңқы.  

         ЖЭК- генерация мен белсенді тұтынушылар, әдетте электр энергиясын 

беру мен тұтынудың біркелкі емес кестесіне ие. ЖЭК-генерацияның осындай 

спецификалық, тіпті жаппай объектілерін басқару – өте күрделі есеп болып 

табылады. 

         Аз қуатты ЖЭК-те осы мәселені шешуде аккумуляторлық батареяларға – 

электр энергиясын өндіру мен тұтыну кезінде ішінара немесе толық бөлуге 

арналған қайтымды құрылғыларға маңызды орын беріледі. Мұндай энергия 

жинақтағыштарда электр энергиясын жинақтау және сақтау жүзеге асырылады. 

Қажет болған жағдайда бұл электр энергиясы ЖЭК бар жергілікті желіге 

берілуі мүмкін. 

           Электр энергетикалық жүйелердің (ЭЭЖ) дамуымен, энергия өндіретін 

агрегаттар қуатының өсуімен энергияны жинақтау және сақтау проблемасы 

барған сайын өткір болып келеді. Бұл кемшілікті энергия жинақтағыштарды 

құру арқылы түзетуге болады – энергияны өндіру және тұтыну кезінде ішінара 

немесе толық бөлуге арналған қайтымды құралғылар. Энергия 

жинақтағыштарда АЭС-тен алынатын энергияны жинақтау, оны сақтау және 

қажет болған жағдайда энергия жүйесіне қайта беру жүзеге асырылады. 

          Қандай да бір энергия жинақтағыштарының жеткілікті саны болған  

жағдайда, оларды ЭЭЖ-дегі максималды немесе ең жоғары жүктеменің белгілі 

бір бөлігін жабу үшін пайдалануға болады. Бұл энергияны жинақтау 

құрылғыларының түріне – жинақтағыштарға және олардың сипаттамаларына 

байланысты айтарлықтай экономикалық нәтиже береді. ЭЭЖ басқаруды 

арттыру үшін  және экономикалық нәтиже алу үшін жинақтағыш 

құрылғылардың дұрыс орналасуы да маңызды.  

          Осылайша, энергия жинақтағыштары генерациялау жүйелері мен электр 

энергиясын тарату және тұтыну жүйелері арасындағы маңызды аралық түйінге 

айналады. 

          Осы оқу құралы ішінде автономды энергетикалық қондырғылар мен 

ЭЭЖ үшін жинақтағыштардың негізгі кластары қарастырылды. Басылымды 

дайындау кезінде оқу құралының соңында келтірілген дереккөздерден 

материалдар пайдаланылды. 
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1 Электр энергиясын жинақтағыштардың дамуының алғышарттары 

 

1.1 Жаңартылған энергия көздерінде электр энергиясын өндіру 

 

      Әлемдік экономиканың төмен көміртекті және энергияны тиімді даму 

жолына ауысуына байланысты электр энергетиканың қазіргі заманғы аса 

маңызды міндеттерінің бірі ЖЭК-ті кеңінен қолдану болып табылады. Әлемде 

ЖЭК дамытуға бет бұру экологиялық және экономикалық себептер (орталық 

электр станциялары мен магистральдық электр беріліс желілеріндегі энергия 

тасымалдағыштар импортынан, авариялардан тәуелсіз) бойынша толығымен 

заңды болып келеді [1]. 

      USAID мәліметтері бойынша, 1.1 және 1.2 суреттерде жел электр 

станцияларының (ЖЭС) және күн электр станцияларының (КЭС) 

фотоэлектрлік панельдерінің соңғы 10-17 жылдағы белгіленген жылдық 

қуаттарының өсу диаграммалары келтірілген. 

 

       
 

1.1 сурет – ЖЭС белгіленген қуатының өсуі, жылдар бойынша 

 

        
 

1.2 сурет –КЭС қуатының жылдар бойынша өсуі және әр жыл сайынғы өсім. 
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          Қазіргі уақытта Қазақстанда ЖЭК дамуына үлкен көңіл бөлінуде. 

«Қазақстан – 2050» стратегиялық жоспарына сәйкес ЖЭК пайдалану 2030 

жылға дейін бүкіл елді энергиямен жабдықтаудың жалпы көлемінің 30%-

ын, ал 2050 жылға дейін 50%-ын құрауы тиіс. Табиғи – климаттық 

жағдайлар оларды жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Қазақстанда жер құны 

мен жұмыс күшінің құны Еуропаға қарағанда әлдеқайда төмен.    

       Жаңартылатын энергетиканың заңнамалық қолдаудың тиімді 

шаралары (2014 жылдан бастап) жеті жыл ішінде 1466 МВт астам жел және 

күн электр станцияларын және шамамен 114 МВт шағын су электр 

станцияларын (СЭС) енгізуге мүмкіндік береді. ЖЭК жобаларын іріктеудің 

нарықтық тетіктерін енгізу 2018 жылдан бастап жел (14%-ға) және күн 

(55%-ға) электр станцияларының электр энергиясының орташа бағасын газ 

генерациясы жобаларымен салыстырмалы деңгейге дейін төмендету үшін 

жағдай жасады.  

      Әлемде дамып келе жатқан орталықсыздандырылған жүйе 

тұжырымдамасы Қазақстан үшін оның кең аумақтары мен жекелеген елді 

мекендердің қуат көзінен айтарлықтай қашықтықта орналасқанына 

байланысты тартымды болуда. Көптеген жеке үйлер мен фермалар 

энергияны өз қажеттіліктері үшін өндіре алады және оны бірден желілерде 

жоғалтпай қолдана алады, ал өндірілген энергияның артық мөлшері желіге 

беріліп, электр энергиясы нарығына қатыса алады. Сондықтан ЖЭК 

негізделген аз қуатты үлестірілген генерациялау Қазақстан үшін өзекті 

мәселе болып келеді. 

      Сонымен бірге ЖЭК-те өндірілетін қуат тұрақсыз және генерацияның 

маусымдық және тәуліктік біркелкі еместігімен сипатталады. Екінші 

жағынан, тұтынушылардың жүктеме кестесінде күн мен жылдың уақытына 

байланысты өзгерістері болады. Мұның бәрі жаңартылатын энергия 

көздерінен энергияны өндіруді және тұтынуды үйлестіруге мүмкіндік 

беретін жүйені дамыту қажеттілігіне әкеледі. 

        1.3-суретте [2,3] көрсетілген күн сәулесі мен желдің 

қарқындылығының айтарлықтай маусымдық айырмашылығы ЖЭК-ке тән 

ерекшелік болып табылады. 
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1.3 сурет – ЖЭК-тен электр энергиясын өндіру және тұтыну кестелері 

1.3-суреттен ГЭС-те электр энергиясын өндіру кестесі тұтыну кестесімен 

іс жүзінде сәйкес келмейтінін көруге болады. 

Электр энергиясын өндірудегі маусымдық өзгерістермен қатар, ЖЭС-те 

де, СЭС-те де күнделікті өндірудің тұрақсыздығы байқалады.  

Генерация мен тұтынудың тәуліктік әркелкілігін тегістеуден басқа, 

электр энергиясын ұзақ уақыт сақтауды (Energy storage халықаралық ұғымы) 

қамтамасыз ететін жинақтағыштардың перспективаларын, оны өндіргеннен 

кейін бірнеше тәулік немесе тіпті ондаған тәулік ішінде беру мүмкіндігін 

қарастыру қажет.  

 

         1.2   Электр энергетикалық жүйелерде электр энергиясын тұтыну. 
  

Тәулік ішінде электр энергиясын тұтыну айтарлықтай өзгереді. 

Қазақстанның біртұтас энергетикалық жүйесі үшін типтік тәуліктік жүктеме 

графигі 1.4-суретте көрсетілген. 
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1.4 сурет – ЭЭЖ-нің тәуліктік жүктеме кестесі 

 

Графикте таңғы және кешкі ең жоғарғы көрсеткіштер мен күннің 

ортасында 2-3 сағатқа жүктеменің төмендеуі және түнде 6-7 сағатқа 

жүктеменің терең түсу аймағы бар. Түнде жүктеме тек 50-60% Рmax құрайды.. 

Болашақта түнгі жүктемені 30-35%Рmax дейін тереңдету жоспарлануда 

бұл қазірдің өзінде өнеркәсібі дамыған елдердің энергетикалық жүйелерінде 

орын алып жатыр. Энергетикалық жүйелердің жүктемелерінің біркелкі емес 

графиктерінің ұлғаюының себептері атап айтқанда, түнгі ауысымдарының 

түсірілуі мен жойылуы, және күндізгі ауысымдардың толық жүктелуі есебінен 

өндіріс көлемін ұлғайта отырып, көптеген өнеркәсіп кәсіпорындарының бір 

ауысымдық жұмысқа көшуі. Жүктеме графиктерінің тығыз болуы тұрмыстық 

электр энергиясын тұтынудың ұлғаюымен де түсіндіріледі. Бұл халықтың әл-

ауқатының өсуі мен өмір сүру деңгейінің жақсаруына байланысты. Белгілі 

болғандай, жүктеменің төмендеуі кезінде қуат тұтынуы кейбір күндері 

максимумнан 65%-ға дейін төмендейді. Демалыс күндері кесте айтарлықтай 

өзгереді – минимум мен максимум төмендейді, бірақ олардың өту уақыты 

өзгеріссіз қалады. Жүктеме графиктері келесі интегралдық параметрлермен 

сипатталады: 

1. Минимум коэффициентімен [3]: 

 

                                            𝛽 = Р𝑚𝑎𝑥𝑚𝑖𝑛,                                            (1.1) 

 

мұндағы Р𝑚𝑖𝑛 – жүктеменің түнгі минимумы;  

      𝑃𝑚𝑎𝑥 – жүктеменің күндізгі максимумы.  
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Көрініп тұрғандай, 𝛽мәні неғұрлым аз болса, соғұрлым график біркелкі 

емес. 

2. Қуат тұтынудың тәуліктік мәнін мүмкін болатын максималды мәнінің 

қатынасына тең болатын толтыру коэффициенті немесе жүктеме 

тығыздығымен [3]: 

 

                                   𝛾 = ∫ 𝑃(𝑡)𝑑𝑡/24𝑃𝑚𝑎𝑥
24∫

0
                                     (1.2) 

 

3. Максималды (ең жоғары) жүктемені пайдалану сағаттарының санымен 

 

                           𝑇нб = ∫ 𝑃(𝑡)𝑑𝑡/𝑃𝑚𝑎𝑥
24∫

0
 или 𝑇нб = 24𝛾                      (1.3)    

 

4. Реттелетін қуат диапазонымен  

 

                                                 𝛥Ррег = Р𝑚𝑖𝑛𝑚𝑎𝑥                                   (1.4) 

 

Дамыған елдердің электр энергетикалық жүйелері үшін ең төменгі 

жүктеме коэффициентінің мәндері 0,5...0,3 диапазонында.  

Графиктердің динамикалық сипаттамасы жүктеменің өсу қарқыны болып 

табылады – уақыт бойынша электр тұтыну қуатының туындысы [3]: 

 

                                                     𝑃𝑣 = 𝑑𝑃/𝑑𝑡,                                        (1.5)   

  

мұндағы Рv  мәні таңертеңгі ең жоғары жүктеме мен түнгі минимумның 

өту сәтінде минутына 1…3 % құрайды. 

Электр тұтынудың сипатын нақтылау үшін тығыздығымен ерекшеленетін 

тәуліктік жүктеме кестесі 4 аймаққа бөлінеді:  

- базисті – түнгі жүктеме минимумынан төмен;  

- жартылай базисті және жартылай шыңды – күндізгі және түнгі минимум 

арасында; 

- шыңды – күндізгі минимумнан жоғары. 

 

Генерация мен тұтыну кестелерін тегістеу ЭЭЖ-нің де, электр 

энергиясын тұтынушылардың да ұйымдастырушылық және реттеу 

шараларымен жүзеге асырылуы мүмкін. 

Жалпы ұйымдастыру іс-шараларына өнеркәсіптік кәсіпорындардың 

демалыс күндерін бөлу, жұмысты бастау тәртібі, өнеркәсіптік 

кәсіпорындардың түскі және ауысымаралық үзілістері, сондай-ақ жазғы-күзгі 

уақыттағы сағат тілінің ауысуы кіруі керек.   

Реттеу іс-шараларына мыналар жатады: технологиялық агрегаттардың 

жұмыс кестесін ретке келтіру, технологиялық қондырғыларды жөндеу уақытын 

белгілеу, технологиялық процестің кейбір аралық буындарын тоқтату 

мүмкіндігі үшін жартылай фабрикаттар қорын құру, электр энергиясына 
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тарифтер жүйесін пайдалану (тәулік уақыты бойынша сараланған, ЭЭЖ 

жүктемелерінің максимумына қатысуды ескеретін және т.б.). 

ЭЭЖ құралдарымен жүзеге асырылатын іс-шараларға ЭЭЖ біріктіру 

және жүктеме графигінің сәтсіздікке ұшыраған сағаттарында энергияны 

жинақтау және оны ЭЭЖ жүктемесінің ең жоғары сағаттарында беру жатады.  

Статистикалық талдау жақын болашақта электр жүктемелерінің даму 

сипаты негізінен сақталатынын және электр энергиясын тұтыну кестелерінің 

біркелкі еместігін жабу проблемасының өткірлігі төмендемейтінін көрсетеді. 

Демек, тұтынушылардың да, электр станцияларының да талаптарын 

қанағаттандыратын құрылғыларды құру қажеттілігі туындайды. 

Соңғы уақытта әлемнің энергетикасында өзгерістер болғанын атап өткен 

жөн. Бұрын электр энергетикасы үш тәуелсіз және өзара байланысты 

бөліктерден тұрды:  

- электр энергиясын өндіру; 

- электр энергиясын беру және тарату; 

- электр энергиясын тұтыну.  

Бүгінде жағдай өзгерді – электр энергетикасының жүйелі дәстүрлі 

құрылымын бұзған энергия жинақтағыштар (ЭЖ) пайда болды. Сонымен қатар, 

олар осы тізбектің кез-келген байланысына сәтті қосыла алады және оған 

тағайындалған функцияларды орындауға көмектеседі. Одан бөлек, кез келген 

сілтеме уақытында біріктіріліп, маневрлік функцияларды орындай алады және  

жүйеде қуат тапшылығын жоя алады.  

Сондықтан энергияны дамыту тұжырымдамасында тек маневрлік қуат 

көзі ғана емес, сонымен қатар қысқа мерзімді энергия көзі ретінде дискілерге 

қатысты бөлік болуы керек [4].    

 

  1.3 ЖЭК-ті электр энергетикасы жүйелеріне интеграциялау және 

энергия жинақтағыштардың рөлі 

 

Электр энергетикалық жүйелерге ЖЭК-тің интеграциясы мен дамуының 

өз ерекшеліктері бар. 

[5,6] -да өзгермелі ЖЭК таралуының төрт кезеңі және ол үшін 

жылжымалы қуаттарды пайдалану қарастырылған. 1.1-кестеде көрсетілген 

кезеңдердің әрқайсысының өзіндік ерекше сипаттамалары бар. 

          Бірінші кезеңде ЖЭК үлесі жылдық электр энергиясын өндіруде 3%-дан 

аспаған жағдайда, ауыспалы жаңартылатын энергия көздерінің интеграциясы 

желіге айтарлықтай әсер етпейді. Мұнда жел және күн электр станцияларының 

тұрақсыз генерациясы электр энергиясына сұраныстың күнделікті және 

«табиғи» өзгерістері ретінде «жіктеледі». Оны біріктіру үшін әдетте арнайы 

шаралар қажет емес. Энергия жүйесі басқару жүйесін жаңғырту арқылы өз 

күшімен ЖЭК интеграциялау процесін қамтамасыз етуге қабілетті. 

Екінші кезеңде ЖЭК үлесі 3-15% болған кезде, олар жүйеге айтарлықтай 

әсер ете бастайды. Қолда бар реттеу ресурстарын, технологияларды бейімдеу 
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және күн және жел электр станцияларын өндіруді «ақылды» болжау арқылы 

энергия жүйесін басқарудың кейбір практикалық әдістерін жетілдіру қажет. 

Мұнда ЖЭК қуатын арттыру үшін энергия жинақтағыштардың болуы 

қажет. 

Үшінші кезеңде ЖЭК үлесі жылдық өндіруден 15% - дан асқан кезде 

тұрақсыз ЖЭК ықпалдастыру жоспарында энергия жүйесі үшін елеулі сын-

қатерлер туындайды. Олардың әсері тұтастай жүйе деңгейінде де, басқа 

(дәстүрлі) электр станцияларының жұмыс тәжірибесінде де сезіледі. Мұнда 

бірінші кезекте энергия жүйесінің икемділігі тұрады-оның сұраныс пен ұсыныс 

балансының белгісіздігі мен өзгергіштігіне жауап беру қабілеті. Мұнда қазірдің 

өзінде энергетикалық жүйенің жұмысын терең қайта құрылымдау және 

энергетикалық жүйенің жұмысын қамтамасыз ету үшін жаңа құралдар мен 

тәсілдерді енгізу қажет. Бұл кезеңнің екі негізгі ресурстары басқарылатын 

(икемді) электр станциялары мен желі болып табылады, бірақ сұранысты 

басқарудың және энергияны сақтаудың жаңа технологияларының 

маңыздылығы қазірдің өзінде көтеріле бастады.   

Төртінші кезең-ЖЭК-генерациясының жылдық өндірісінің 50% - дан 

астамы. Энергия жүйесінде ЖЭК-генерацияның мұндай көлемін табысты 

интеграциялау үшін, ең алдымен, енгізілетін ЖЭК жабдығына қойылатын 

техникалық талаптардың стандарттау мәселелерін шешу қажет. 

Энергия жинақтағыштардың негізгі міндеті-генерациялау және тұтыну 

орталықтарын өз көмегімен жалпы энергетикалық «жүйелер жүйесін» 

біріктіруге ғана емес, оған ЖЭК-пен бірге автономды, таратылған және 

орталықтандырылған жүйелерді біріктіруге мүмкіндік беретін жаңа 

энергетикалық инфрақұрылым құру [6]. 

 

1.1 кесте – ЖЭК-тің таралу кезеңдері 
ЖЭК интеграциясының төрт кезеңі  

 Фазалар өткен сайын жоғарылайтын белгілер 

Бірінші фаза  Екінші фаза  Үшінші фаза  Төртінші 

фаза  

Жүйе 

тұрғысынан 

сипаттама 

ЖЭК қуаты 

қоғамдық 

деңгейде 

маңызды емес 

ЖЭК қуаты 

жүйелік 

операторға 

байқалады 

Сұраныс пен 

ұсыныс 

балансының үлкен 

ауытқулары кезінде 

икемділік өзекті 

болады 

Тұрақтылық 

өзекті болып 

келеді. ЖЭК 

қуаты белгілі 

бір уақытта 

сұраныстың 

100%-ға 

жуығын 

жабады 

Қолданыстағы 

генератор 

паркіне әсері 

ЖЭК-тің 

болуы мен 

таза жүктеме 

арасында 

айтарлықтай 

айырмашылық 

жоқ 

Таза жүктеменің 

белгісіздігі мен 

өзгергіштігінің 

айтарлықтай өсуі 

жоқ, бірақ ЖЭК-

ке бейімделу 

үшін 

Таза жүктеменің 

үлкен өзгергіштігі. 

Жұмыс 

сұлбаларындағы 

негізгі 

айырмашылықтар: 

үздіксіз жұмыс 

Ешқандай 

электр 

станциясы 

тәулік бойы 

жұмыс 

істемейді, 

барлық 
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қолданыстағы 

генераторлардың 

жұмыс 

сұлбаларында 

шамалы 

өзгерістер бар 

істейтін электр 

станцияларының 

санын азайту 

электр 

станциялары 

қуатты ЖЭК-

ке сәйкес 

реттейді 

Желіге әсер 

ету 

Егер бар 

болса, қосылу 

нүктелерінің 

жанындағы 

жергілікті 

желінің 

жағдайы 

Бұл желінің 

жергілікті 

жағдайларына 

әсер етуі мүмкін, 

қуат 

ағындарының 

желі арқылы 

жылжуынан 

туындаған 

берілістің 

шамадан тыс 

жүктелуі мүмкін 

Әртүрлі жерлердегі 

ауа райы 

жағдайларына 

байланысты желі 

бойынша электр 

энергиясы 

ағындарының 

құрылымындағы 

елеулі өзгерістер; 

желінің жоғары 

вольтты және төмен 

вольтты бөліктері 

арасындағы екі 

жақты ағындардың 

ұлғаюы 

Бүкіл желіні 

күшейту 

және желінің 

бұзылулардан 

кейін 

қалпына келу 

қабілетін 

жақсарту 

қажеттілігі 

Мәселелер 

негізінен 

байланысты 

Желідегі 

жергілікті 

жағдайларға 

Сұраныс пен 

ЖЭК қуаты 

арасындағы 

сәйкестікке 

Икемді 

ресурстардың 

болуына 

Бұзылуларға 

қарсы тұра 

алатын 

энергия 

жүйесінің 

тұрақтылығы 

 

 

Осылайша, «өндіріс, тарату және энергияны тұтыну» үш тізбекті 

моделінде жаңа байланыс пайда болды – энергия жинақтағыштары, бұл осы 

байланыстардың әрқайсысының функционалдығын кеңейтті. Энергия 

жинақтағыштары электр энергетика технологиясына да, экономикалық 

көрсеткіштерге де оң әсер етеді. Сонымен қатар, энергияны сақтау жүйесінің 

тізбегіндегі осы байланыстардың әрқайсысына жинақтағыштар пайда әкеледі. 

1.2-кестеде жинақтағыштардың электр энергиясын өндіру, бөлу және 

тұтыну процестеріне әсер ету мүмкіндіктері келтірілген. 

 

1.2 кесте– Жинақтағыштардың процестерге әсері 
Өндіру Тарату Тұтыну 

Маневрлік қуат 

функцияларын орындау 

Электр энергиясын беру кезінде 

желідегі шығындарды азайту 

Қосылу ақысын 

төмендету 

Жиілікті реттеу Желінің өткізу қабілетін 

арттыру 

Тұтыну шыңдарын 

тегістеу 

Динамикалық 

тұрақтылықты 

қамтамасыз ету 

Қосалқы станция 

жабдықтарының сенімділігін 

арттыру 

Кернеудің үзілуі мен 

құлдырауын тегістеу 

Жүйеаралық ағындардың 

компенсациясы 

Желілік жабдыққа жүктемені 

азайту 

Жүйені фазалар 

бойынша теңестіру 
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Ыстық резерв 

функцияларын орындау 

Түсті металдар шығынын 

азайту 

Реактивті қуатты өтеу 

Генератордың жұмыс 

режимдерін оңтайландыру 

Қосылған резерв шамасын 

қысқарту 

Жергілікті ЖЭК жұмыс 

режимдерін 

оңтайландыру 

Энергетикалық жүйеге 

ЖЭК желісін 

интеграциялау 

Экономикалық көрсеткіштерді 

жақсарту 

Үздіксіз энергиямен 

жабдықтауды 

қамтамасыз ету 

Реактивті қуатты өтеу Қосалқы станциялардың қуатын 

босату 

Ықтимал тербелістерді 

демпфирлеу 

 

Әлемнің көптеген энергия жүйелерінде электр энергиясын 

жинақтағыштары (аккумуляторлары) бар ірі ЖЭК дәстүрлі электр 

станцияларымен тек бағаға ғана емес, сонымен қатар өнімділікке де желілік 

тепе-теңдікке қол жеткізуде. Оларда бар энергия жинақтағыштар ЖЭК-ті 

басқару процесін жеңілдетіп қана қоймай, дәстүрлі энергия көздерінің 

артықшылықтары туралы қалыптасқан түсініктерді бұза отырып, энергия 

жүйесінің қалыпты және авариялық режимін басқару бойынша жүйелік 

қызметтер көрсетеді. 

Кез келген электр станциясында өз генерациясын автоматты түрде немесе 

диспетчердің бұйрығы бойынша жедел өзгертуге қабілеті бар энергия 

жинақтағыштарын және энергия жүйесінде әртүрлі үлгідегі бөлінген 

жинақтағыштарды орнату дәстүрлі электр станцияларында қуаттың ыстық 

резервін ұстау нұсқасынан гөрі күн және жел электр станцияларының 

генерациясын резервтеу үшін анағұрлым үнемді нұсқа болып табылады. Бұл 

жинақтағыштарды орнату тек бір реттік салымдарды талап ететіндігіне, ал 

ыстық резервті ұстау республиканың көптеген электр станцияларында 

жұмсалатын отынның бір жылдан астам уақыт бойы тұрақты төленуіне 

байланысты болып келеді. Сондықтан, қазіргі уақытта маневрлік қуат резерві 

айтарлықтай қосымша шығындарды тудыратын дәстүрлі электр 

станцияларының технологиялары арқылы емес, электр станцияларда 

жинақтағыштарды орнату және жылдың энергия жүйесінде жинақтағыштарды 

кеңейту арқылы жасалуы қажет. 

Энергия жүйесіндегі басқа инновациялармен қатар жинақтағыштардың 

болуы жел және күн энергиясын өндірудің тұрақсыздығын төмендетуге 

көмектеседі, бұл дәстүрлі көздермен бәсекелесу үшін қажетті ЖЭК сенімділігін 

арттырады. Сонымен қатар, жинақтағыштар жаңартылатын энергия көздерін 

біріктіру процесін жақсартып қана қоймай, сонымен қатар электр жүйесінің 

жұмыс режиміне әсер етеді және электр жүйесінде пайда болатын төтенше 

жағдайды тез жоюға қабілетті. Сондықтан энергия жүйесінде пайда болатын 

бұзылуларды демпфирлеу мүмкіндігі жақсарады. Режимнің тұрақтылығы мен 

электр жүйесінің сенімділігі артады. Ал энергия компаниялары жинақтағыштар 

есебінен энергия құны төмен болған кезде энергия жүйесінің ең аз жүктемесі 

кезеңіне орталықтандырылған желіден электр энергиясын тұтыну сағаттарын 

ауыстыра алады. 
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Энергия жинақтағыштар жүйесімен орындалатын функциялар: 

✓ Үздіксіз қуат көзі режимі. 

✓ Қуат шыңдарын кесу. 

✓ Ауыспалы жүктемені өтеу. 

✓ кернеу мен жиілікті реттеу. 

✓ Жүктемені лақтыруды және түсіруді шектеу (газ генераторлары үшін 

маңызды) 

✓ Генераторлық жабдықтың жұмысын тұрақтандыру. 

✓ «Айналмалы резервті» ауыстыру. 

Маневрлік қуат функциясын орындайтын энергия жинақтағыштары 

күнделікті максимумнан өткен кезде ең жоғары жүктемені азайтады. 

Сұраныс пен ұсыныс арасындағы энергия жүйесіндегі тұрақты тепе-

теңдікті қамтамасыз ету үшін секунд сайын жұқа реттеу қажет. 

Аккумулятордың көптеген басқа желілік ресурстарға қарағанда технологиялық 

артықшылықтарының бірі-батареялар тез, тіпті бірден әрекет етеді. Күту 

режиміндегі газ электр станциясы сол үшін отын жағып, суды қыздырады және 

турбиналарын айналдыру үшін бу шығарады, бірақ желіге электр қуатын 

бермейді. 

 

1.4  Энергия жинақтағыштардың негізгі топтары 

 

Энергия жинақтағыштар (ЭЖ) немесе Батыста аталатындай энергия 

қоймасы бүгінде ЖЭК-пен бірге энергетикалық жүйенің әр буынына еніп кетті. 

1.5-суретте энергия жүйелерін қолдау үшін электр энергиясын жинақтағыштар 

нарығының (ЭЭЖ) және энергия жүйелерін қолдау үшін энергия 

жинақтағыштар (ЭЖ) нарығының сегментінің өсу динамикасы көрсетілген.  

ЭЖ – бұл көздеген мақсатта пайдалану үшін энергияны жинақтауға, 

сақтауға және қажет болған жағдайда шығаруға қабілетті құрылғы. Олар 

сақталған энергия көлемімен, оның жинақталу және қайтарылу 

жылдамдығымен, нақты энергия сыйымдылығымен, мүмкін сақтау мерзімімен 

және басқа параметрлермен ерекшеленеді.  

ЭЖ негізгі үш топқа бөлінеді [5,6]:  

- электр энергиясын жинақтағыштар; 

- механикалық энергия жинақтағыштар (МЭЖ); 

- Жылу энергия жинақтағыштары (ЖЭЖ). 
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 1.5  сурет- Энергетикалық жүйелерді қолдау үшін ЭЭЖ нарығының 

және ЭЖ нарығы сегментінің өсу динамикасы 

 

Электр энергиясын жинағыштар-бұл әртүрлі энергия түрлерін 

(химиялық, механикалық, магниттік және т.б.) жинақтауға және сақтауға 

арналған, кейіннен оны түрлендіруге және одан әрі пайдалану үшін электр 

энергиясы түрінде беруге арналған құрылғы. Электр энергиясын 

жинақтағыштарға: электрохимиялық аккумуляторлық батаерялар (АКБ) 

сыйымдылықты жинақтағыштар  (СЖ) электромеханикалық жинақтағыштар  

(ЭМЖ), индуктивті жинақтағыштар (ИЖ), асқын өткізгіш жинақтағыштар 

(АӨЖ), электромагниттік энергияның желілік жинақтағыштары (ЭМЭЖЖ) 

және т.б. жатады. 

Электр энергиясын жинақтағыштар электр энергетикасы жүйесімен 

қатар жұмыс істеген кезде, олар оған басқарылатын вентильді түрлендіргіш 

арқылы қосылады, өйткені электр энергиясын жинақтау тек тұрақты ток 

көзінде ғана мүмкін болады . 

Механикалық энергия жинақтағыштары - бұл кинетикалық немесе 

потенциалдық энергияны кейіннен пайдалы жұмысты орындау үшін қайтаруға 

арналған құрылғылар. 

МЭЖ-ге тән жұмыс режимдері заряд пен разряд болып табылады. 

Энергияны сақтау аралық режим ретінде қызмет етеді. Зарядтау режимінде 

МЭЖ-ге нақты техникалық іске асырылуы бар сыртқы көзден механикалық 

энергия беріледі. МЭЖ разряды кезінде ол сақтаған энергияның негізгі бөлігі 

тұтынушыға беріледі. Сақталған энергияның бір бөлігі көптеген түрлерде және 

сақтау режимдерінде разряд режимінде орын алған шығындарды өтеуге 

жұмсалады. 
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Бірқатар жинақтағыш қондырғыларда зарядтау уақыты разряд 

уақытынан (t3 >> tP) едәуір асып кетуі мүмкін болғандықтан, Рр зарядының 

орташа қуаты МЭЖ зарядының Рз орташа қуатынан едәуір асып кетуі мүмкін. 

Осылайша, МЭЖ-де энергияны салыстырмалы түрде аз қуатты көздердің 

көмегімен сақтауға болады. 

МЭЖ-дің негізгі түрлері статикалық, динамикалық және аралас 

құрылғыларға бөлінеді. 

Жылу энергиясын жинақтағыштар - оларға жылу беру нәтижесінде 

энергияны сақтайды. Бұл жағдайда мұндай батареялардың екі түрі бар. Бірінші 

типке жылу беру нәтижесінде температурасы жоғарылайтындар, екіншісіне-

жылу кез келген фазалық ауысуға жұмсалатындар - көбінесе балқу. Бірінші 

жағдайда аккумулятордың нақты энергиясы жинақталатын заттың жылу 

сыйымдылығын және оның температурасының рұқсат етілген өзгеруін, ал 

екінші жағдайда фазалық ауысудың жасырын жылуын анықтайды. 

Кейбір жағдайларда жылуды сақтау өте қажет. Ең алдымен, бұл жерде біз 

уақыт өте келе өзінің мәні бойынша өзгермейтін жаңартылатын энергия көздері 

туралы айтып отырмыз. Мысалы, күн энергиясын жылыту мақсатында 

пайдалану жылу жинақтауын қолданбай іс жүзінде мүмкін емес – батарея күн 

радиациясы болған кезде қызады және ол болмаған кезде жылу береді. 

Сонымен қатар, жылудың жинақталуын энергия тұтыну графигін теңестіру 

құралы ретінде қарастыруға болады.  

Жоғарыда аталған ЭЖ-дан, осы курста, электр энергиясын 

жинақтағыштарды (ЭЭЖ) зерттеуге басты назар аударылды. Сонымен бірге 

(электр энергиясын алу принципі бойынша) олар 3 топқа бөлінеді: 

- электрохимиялық ЭЭЖ; 

- энергия сақтағыштар жүйесі негізіндегі ЭЭЖ; 

- электр және магниттік энергия негізіндегі ЭЭЖ. 

 

2 Электр энергиясының электрохимиялық жинақтағыштары 

 

ЭЭЖ-ның негізгі түрлері 1 кВт/кг ретті қуат мәндерімен сипатталатын 

электрохимиялық аккумуляторлар батареясы  (АКБ) болып табылады. 

Аккумулятордың меншікті энергия сыйымдылығының типтік мәні 

шамамен 0,3 МДж/кг, ал перспективті үшін – 1,8 МДж/кг-ға дейін. Жұмыс 

жағдайында батареяның қауіпсіздігі бірнеше жылға жетеді. [4].  
Қорғасын-қышқылды аккумуляторларға (ҚҚА) негізделген 

жинақтағыштардың шекті энергия сыйымдылығы 109 Дж бағаланады, 

дегенмен 1011 Дж энергияға арналған сақтау құрылғыларының жобалық 

зерттеулері бар. Перспективті әзірлемелер жоғары меншікті сипаттамаларды 

қамтамасыз етуі керек-1кДж/г және 2кВт/см3 [5,6].  
АКБ-ның негізгі түрлерінің меншікті қуат сипаттамалары 2.1 – суретте 
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көрсетілген. 

 
 

2.1 сурет – Аккумуляторлық батареялардың негізгі түрлерінің меншікті 

энергетикалық сипаттамалары: 1 – қорғасынды, 2 - никель-кадмийлі, 3 - 

никель-мырышты,  

4 - хлор-мырышты, 5 – күкірт-натрийлі 

 

Пайдалану шарттары өздігінен ағып кету тоқтарын азайту немесе 

толығымен алып тастау үшін қосымша талаптар қояды. Сонымен қатар, шағын 

автономды энергетика үшін батареялардың салмағы мен өлшем сипаттамалары 

маңызды болады. 

 

 2.1 Қорғасын-қышқылды аккумуляторлар 

 

Қорғасын-қышқылды аккумуляторлар (ҚҚА) ЖЭК жүйелері үшін де, 

басқа да көптеген қосымшалар үшін де ең көп зерттелген және игерілген ЭЭЖ 

түрі. ҚҚА-ны ірі электр станциялары мен қосалқы станцияларда (өз 

қажеттіліктерінің авариялық қуат көздері), жеңіл автокөліктерде (стартерлер 

мен қуат көздерін іске қосу үшін) табуға болады. Батареяның белсенді заттары 

электролиттер мен оң және теріс электродтарда шоғырланған.  

ҚҚА-да электролит – күкірт қышқылының ерітіндісі, оң пластиналардың 

белсенді заты - РЬО2, қорғасынның қостотығы, теріс пластиналар- РЬ 

қорғасыны. ҚҚА-ның құрамдас бөліктері 2.2-суретте көрсетілген. 
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2.2 сурет– ҚҚА-ның құрамдас бөліктері 

 

ҚҚА-ның жұмысы кезінде келесі электрохимиялық реакциялар жүреді. 

[7]: 

Анод реакциясы (зарядтау) 

PbSO4+5H2O↔PbO2+3H3O
++HSO4

-+2e- 

Катод реакциясы (разрядтау) 

 

PbSO4+H3O
+2e-↔ Pb+ H2O+ HSO4

- 

 

ҚҚА-ның қолданыстағы түрлері оң және теріс пластиналардың 

материалына химиялық қоспалармен, электролит күйімен және қолдану 

салаларымен ерекшеленеді. Алғашқы ҚҚА бос электролитті аккумуляторлар 

болды, онда оң және теріс электродтар күкірт қышқылының сулы ерітіндісіне 

батырылды. Технология өте қарапайым және арзан, мұндай батареялар 

автокөліктердің стартерлі батареяларында кеңінен қолданылады. Олар 

стационарлық апаттық қуат жүйелерінде де қолданылады. Мұндай батареялар 

техникалық қызмет көрсетуді, қышқыл деңгейі мен оның концентрациясын 

мерзімді тексеруді қажет етеді. Электролит буланған кезде және зарядтау 

барысындағы электролиз кезінде қышқыл жоғалады. Соңғы жағдай зарядтау 

кезінде сутектің бөлінуіне және зарядтау кезінде бөлмелерді желдету 

қажеттілігіне әкеледі. Мұндай ҚҚА-ны тек көлденең күйде пайдалануға 

болады. Қазақстанда олар Талдықорған аккумулятор зауытында шығарылады. 

ҚҚА-ның көпшілігі үшін ресурсты сақтау себептері бойынша разрядтың 

рұқсат етілген тереңдігі номиналды энергия сыйымдылығының 30%-ымен 

шектеледі. 

Қорғасын-қышқылды аккумуляторлардың кемшіліктері: 
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- разрядтың шағын тереңдігі (30-50%-ға дейін); 

- қоршаған ортаның температурасына сезімталдығы; 

- төмен меншікті сипаттамалары (шамамен 20-30 Втч/кг); 

- салыстырмалы төмен ресурс (көптеген өндірушілер үшін разряд 

тереңдігі 40-50% болатын 500-800 цикл) 

Уақыт өте келе, ҚҚА-ның дизайны мен өндіріс технологиясы, ең 

алдымен, ресурс пен қызмет көрсету ыңғайлығын арттыруға бағытталған 

бірқатар өзгерістерге ұшырады. Қорғасын-қышқыл аккумуляторларының 

артықшылығы – олардың жаппай өндірісінің дамыған технологиясы, бұл 

олардың құнын едәуір төмендетеді – жабдықтың бірлігіне арналған дискілердің 

бұл түрі ең арзан [8,9]. 

Нарықта полимерлі матрицада иммобилизацияланған (AGM - Absorbed 

glass mate) және гель (Gel) электролиті бар герметикалық батареялар пайда 

болды. Мұндай ҚҚА техникалық қызмет көрсетуді қажет етпейді және оны кез 

келген жағдайда (көлденеңге жақын) пайдалнуға болады. Олар сутегі 

рекомбинаторларымен жабдықталған, олар электролиз кезінде босатылған 

газды суға айналдырады және осылайша қайта зарядтау кезінде электролиттің 

жоғалуын өтейді. 

Алайда, ҚҚА ұзақ немесе жылдам қайта зарядтау газдың көп бөлінуі мен 

қызып кетуіне байланысты герметикалық батареяның жарылуына әкелуі 

мүмкін. 

Қарастырылған ҚҚА түрлерінде электродтар әр түрлі өзгертілген. AGM 

типті аккумуляторларда «қатты буфер» деп аталатын режимге төзімділік 

жоғарылайды, онда батарея ұзақ уақыт бойы тұрақты зарядтау режимінде 

болады. Бұл режим апаттық қуат көздеріне тән және желіден қуат жоғалған 

кезде жүктемені тез алуға мүмкіндік береді. Ұялы байланыстың базалық 

станцияларында осы режимде қолданылатын ҚҚА-ның орташа қызмет ету 

мерзімі 3 жылдан 5 жылға дейін. 

Гельдік аккумуляторлар тұрақты терең зарядтар мен разрядтар үшін 

оңтайландырылған, сондықтан олар ЖЭК жүйелерінде жиі қолданылады. 

Бірқатар шетелдік компаниялар күн электр қондырғыларында пайдалану үшін 

номиналды кернеуі 2, 6 және 12В болатын осындай ҚҚА шығарады 

(«Sonenschein», «Delta», «Hoppecke», «Fiamm», «Rittar», «Prosolar», «Haze» и 

др.). 

ҚҚА негізінде, 1993 жылы Пуэрто-Рикода қуаты 20 МВт және энергия 

сыйымдылығы 14 МВт*сағ болып келетін электр энергиясын жинақтағыштар 

салынған. Бұл қондырғы үлкен ҚҚА тестілеу үшін жасалды.. Сонымен қатар, 

температураны бақылау және батарея құрамындағы жеке элементтердің 

сипаттамаларын теңгерімсіздік мәселелеріне көп көңіл бөлінді. [7,10] 

Кернеуі 12 В гельді аккумуляторлық батареялардың жалпы түрі 2.3 – 

суретте көрсетілген. 
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2.3 сурет – Кернеуі 12 В  гельдік аккумуляторлы батареялар 

 

ҚҚА шағын тұтынушылардың (тұрғын үйлер) немесе ЖЭК электр 

қуатын шоғырландыру бойынша анағұрлым кең таралған шешім болып қалады. 

Сонымен қатар аккумулятордың осы түрінің ірі подстанциялардан бастап 

дербес компьютерлерге арналған үздіксіз қоректендіру көздеріне дейін – алуан 

түрлі арналымдағы резервтік және үздіксіз қоректендіру көздерінде 

қолданылатынын айта кету керек. 

ҚҚА кең таралғандығы көп жағдайда дайын шешім мен төмен бағасына 

үйренген саланың сақтанымпаздығымен түсіндіріледі. 

 

2.2  Никель-кадмийлі және никель-металгидритті аккумуляторлар 

 

Никель-кадмийлі аккумуляторда (НКА) анодты электрод болып 

өткізгіштігін арттыру үшін графитпен (5-8% масс.%), катодты электрод – 

кадмий гидра тотығы Cd(OH)2 немесе металл кадмий Cd (ұнтақ түрінде) 

араласқан никель дигидроксидінің гидраты Ni(OH)2 табылады. Электролит – 

тығыздығы 1,2 г/см3 КОН калий сілтісінің сулы ерітіндісі. Никель–кадмийлі 

аккумулятордың бос жүрісінің кернеуі шамамен 1,37 В, үлесті энергиясы 

шамамен 50 Вт·ч/кг [7,11,12]. 

НКА негізгі реакциялары: 

Анод: 

Cd +2OH- →Cd(OH)2+2е- 

Катод 

2NiO(OH)+2H2O+ 2e- → 2Ni(OH)2+2OH- 

Жалпы реакция 
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2NiO(OH)+Cd+2H2O+ → 2Ni(OH)2+Cd(OH)2- 

 

Құрылысына, жұмыс тәртібіне және қолданылатын материалдардың 

тазалығына байланысты НКА қызмет ету мерзімі заряд-разрядтың 100-ден 

9000-ға дейін циклдарды құрайды.  

НКА жасалған заманауи өнеркәсіптік батареялар 20-25 жылға дейін 

қызмет ете алады.  

НКА (Ni-Cd) – қуатсызданған күйінде сақталатын аккумуляторлардың 

жалғыз түрі. Аккумуляторлардың осы түрі үшін сонымен қатар төменгі 

температураларда (-20°С) тұрақты жұмыс істеп тұру және сілтілі электролитті 

пайдалану есебінен жоғары токтармен зарядталу және разрядталу кезінде 

шамалы қызу тән. Аккумуляторлардың осы түрінің негізгі кемшілігі – «жады 

эффектісі» деп аталады, толығымен разрядталмаған аккумулятор 

қуаттандырылса, оның жұмыс кернеуі қалдық сыйымдылықты «бекіткен»  

секілді электродтарда қосымша екі электр қабаттардың қалыптасуы 

салдарынан төмендейді.  

Осы құбылысты көп рет қайталау аккумуляторды істен шығарады, 

сондықтан осы типтегі аккумуляторларды терең разрядтайтын жүйелерді 

қолданған тиімді. Осы аккумуляторларға буферлік режимде жұмыс жасамаған 

жөн. Сақтау кезінде батарея аккумуляторларының теңгерімінің бұзылуы 

болмауы үшін бақылау жүйесі және кернеуді теңестіру қажет, кері жағдайда, 

батарея ішіндегі аккумуляторлар өзара кіші токтармен алмасатын болады, бұл 

жады әсері есебінен тозуға әкеледі. Осындай аккумуляторлар үшін заряд 

бақылаушылар сипаттамаларын сақтап қалу үшін толық зарядталу – разрядталу 

циклдарын мерзімді түрде іске асырып тұру керек. 

НКА елеулі кемшілігі – улы кадмийдің болуы, ол осындай 

аккумуляторларды және өндіріс қалдықтарын жоюдың арнайы технологиясын 

қажет етеді. 

НКА электромобильдер мен радиобасқарылатын үлгілерден бастап 

авиацияға дейін түрлі көлік құралдарында борттық қоректендіру көздерінде 

кеңінен қолданылады. ҚҚА-мен салыстырғанда никель-кадмийлі 

аккумуляторлар: 

- жоғары үлесті сипаттамалармен; 

- төменгі температураларға және заряд пен разрядтың жоғары жол 

берілетін токтарына төзімділікке ие. 

Алайда, НКА ЖЭК-те кең қолданыс таппады, дегенмен генерация мен 

тұтынудың біркелкі еместігін жою үшін жел-дизельді энергия 

қондырғыларының құрамында қолданылатыны байқалады.  

 

2.3 Литий-ионды аккумуляторлар 

 

Соңғы уақытта электр көлікте, портативті қоректендіру көздерінде, 

ғарыштық және авиациялық техникада көп қолданылатын литийлі-ионды 

аккумуляторлар (ЛИА) анағұрлым қарқынды дамуда. 
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ЛИА кеуекті айырғыштың сіңірілген электролиттерімен бөлінген 

электродтардан (алюминий жұқалтырындағы катодты материал және мыс 

жұқалтырындағы анодты материал) тұрады. Электродтар пакеті саңылаусыз 

корпусқа орналастырылды, катодтар мен анодтар тоқалғыш клеммалармен 

жалғастырылған. Корпустың сақтандыру клапаны бар, ол апатты жағдайда 

және пайдалану шарттары бұзылған жағдайда ішкі қысымды түсіреді. 

ЛИА әрекет ету принципі 2.4.-суретте көрсетілген [14-16]. 

 

2.4 сурет - ЛИА әрекет ету принципі 

 

ЛИА органикалық электролиттерді пайдалану қышқылды және сілтілі 

аккумуляторлар үшін 1-1,5 салыстырғанда бірлік элементтегі кернеуді 3-5 В 

дейін арттыруға мүмкіндік берді. ЛИА қуаттандырған кезде литий иондарының 

анодты материалға интеркаляциясы өтеді. Қуатсыздандырған кезде литий 

иондары интеркаляциясызданады және катодқа өтеді, ал босап шыққан 

электрондар сыртқы тізбекте электр тогын қалыптастырады. ЛИА үшін 

мыналар тән: 

- жоғары энергетикалық сыйымдылық; 

- заряд-разрядтың терең циклдары (70-80%); 

- жады әсерінің болмауы.  

Айта кету керек, қолдану ресурсы және ЛИА бағасы анодта және катодта 

қолданылатын электрохимиялық жүйелердің түріне, сонымен қатар пайдалану 

температурасы мен режимдеріне де байланысты.  

ЛИА-ның басқа аккумуляторлардың алдындағы негізгі басымдықтары 

жоғары энергетикалық сыйымдылық, төменгі өздігінен разрядсыздану және 

заряд-разряд циклдарының көп болуы. 

Бірінші буындағы аккумуляторлардың басты кемшіліктеріне жарылғыш 

әсерінің болуы жататын. Нәтижесінде, бұл проблеманы анод материалын 

графитке алмастырып, шеше алды. Сонымен қатар, ЛИА үшін барлық заманауи 

қуаттандыру құрылғылары қайта қуаттандырудың және қарқынды 

қуаттандырудың салдарынан қызып кетуінің алдын алады. 

Аккумуляторлардың ескіруі және олардың дұрыс қолданбауы кезінде 



23  

тозуы соңына дейін шешілмеген проблема болып қалды. ЛИА батарея толық 

разрядталғанда тиімділігін жоғалтады немесе толығымен істен шығады. Олар 

сондай-ақ температуралық режимге де сезімтал. Олар үшін ең қолайлы режим 

- 0-10°C және қалған зарядтың кемінде 40% болуы. Әдетте, екі жылдан кейін 

батарея кемінде 20% сыйымдылықты пайдаланылмаса да, жоғалтады  [12]. 

Литий-ионды аккумуляторлардың кейбір қасиеттері 2.1-кестеде берілген 

2.1 [10]. 

 

2.1 кесте - Литий-ионды аккумуляторлардың кейбір қасиеттері 
Катодты жүйе  Меншікті 

энергия, 

Вт·с/кг 

Меншікті қуат  

кВт/кг 

Меншікті 

бағасы, 

$/Вт·с 

Ресурс, 

циклдар 

Қолданылуы 

Li(1-x)Mn2O4 150 0,8-1 1-3 1500 Үздіксіз қоректендіру 

көздері, электр көлігі  

LiCoO2 180 0,3 – 0,4 2,8-5 1200 Тұтынушылық 

электроника, электр 

көлігі 

LiFePO4 110 2-3 0,4-2 Более 

2000 

Электр көлігі, 

стационарлық жүйелер 

 

2.1-кестеде көрініп тұрғандай, жоғары энергия сыйымдылығы бар 

жүйелердің ресурсы аз және аз токты разрядқа жол береді. Литийдің 

наноқұрылымданған титанын (Li4Ti5O12) анодты материал ретінде қолдану 

9000 циклға дейін ресурсты арттыруға мүмкіндік береді, бірақ энергия 

сыйымдылығын 90 Вт·с/кг дейін төмендейді. 

ЛИА батареяның қалыпты және қауіпсіз жұмысы үшін бақылау және 

басқару (ББ) жүйесі қажет. 

ЛИА батареясының бақылау және басқару батареясы: 

- заряд және разрядтың токтарын реттеуі; 

- жеке аккумуляторларда температураны бақылауы; 

- заряд және разряд процесінде жеке аккумуляторларда кернеуді тегістеу 

тиіс. 

Мұндай жүйесіз батарея минималды кернеуі бар жалғыз аккумуляторды 

қуаттандыруға тырысады, бірақ ол оның зарядталуына, өртке және жарылуға 

әкелуі мүмкін. 

ЛИА бақылау және басқару жүйесі, әдетте, белсенді және белсенді емес 

ретінде жіктеледі. 

ББ белсенді жүйелері әр аккумуляторды жеке-жеке өшіруді және толық 

қуаттандыруды іске асырады, ал белсенді емес жүйелері әр аккумуляторға 

параллель қосылған теңгерімді резистор арқылы токты өткізу есебінен 

анағұрлым қуаттандырылған аккумуляторларда кернеуді төмендетеді. ББ 

жүйесінің сұлбалық шешімдердің үлгілері 2.5-кестеде берілген. 

ББ белсенді емес жүйелері анағұрлым қарапайым және арзан, бірақ 

батареяның жиынтық ПӘК бұл жағдайда энергияның жылуға шашырауы 
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есебінен төмендейді. Батареяларға жиналған жеке аккумуляторлардың 

кернеуінің бастапқы «қарқыны» жоғары болған сайын, шашылуы да жоғары 

болады. 

Сондықтан ЛИА зарядтау-разрядтау сипаттамалары және 2.6-суретте 

келтірілген энергия сыйымдылығына жақын партиялар бойынша сұрыптау 

мақсатында алдын ала кіріс бақылайды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)                                       б) 

 

2.5 сурет - ЛИА теңгерудің белсенді (а) және белсенді емес (б) сұлбалық 

шешімдерінің үлгілері [13]. 

 

 
 

2.6 сурет - ЛИА разрядты қисықтарының үйірі 

 

Жоғары меншікті сипаттамаларына қарамастан 2000-жылдардың 

ортасына дейін ЛИА, негізінен, портативті электронды құрылғыларды 

қолданылды. Негізгі катодты материал ретінде қымбат және жарылғыш қаупі 

бар литий кобальтитін пайдалану батареядағы элементтер санына басты шектеу 

болды. Сонымен қатар осындай ЛИА батареялар: 
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- элементтердің мөлшерден тыс қызуына; 

- зарядтың және разряд токтарының жоғары мәндеріне; 

- батареяның жеке элементтері арасында кернеудің елеулі 

айырмашылығына жол бермейтін бақылау және басқарудың күрделі жүйесін 

талап етті. 

Келтірілген талаптардың бірін бұзу, әдетте, элементтің жарылуына алып 

келеді. Мұндай жағдайларда ЛИА негізінде ірі ЭЭЖ құру мүмкіндіктері 

болмады. Жаңа катодты материалдар – оливин тәрізді құрылымдар мен 

шпинельдердің пайда болуымен жағдай күрт өзгере бастады, олар: 

- қауіпсіздікті, ресурстық сипаттамаларды арттыруға; 

- энергия сыйымдылығының елеулі төмендеусіз ЛИА батареясының 

бағасын төмендетуге мүмкіндік берді.  

ЛИА анодында литий титанатын пайдалану температуралық ауқымды 

кеңейтуге және токтардың жоғары мәндерінің разрядталудың елеулі 

тереңдігінде 6000 циклдан астам ресурсқа қолжеткізу мүмкіндігін берді.  

Қазіргі уақытта электромобильдердің аккумуляторларын өндіруге 

бағытталған көптеген компаниялар үздіксіз, резервтік және апаттық 

қажеттіліктер үшін ЛИА жүйелерінің шығарылымын бастады. ЛИА жоғары 

меншікті сипаттамалары осындай жүйелерді стандартты теңіздік немесе 

автокөліктік контейнерлерде орналастыру мүмкіндігін береді. 

2003 жылы Массачусетс технологиялық институтында катодты материал 

ретінде литий ферро-фосфатын (LiFePO4) пайдалану ұсынылды. Бұл 

қолжетімді және улы емес қосынды, аккумуляторларда қолданылатын кадмий 

мен никельге қарағанда өнеркәсіп үшін өте тиімді саналды. 

Литий ферро-фосфаты  ЛИА қолдану үшін өте сәтті материал болды. Ол 

тұрақты болып қалып, дерлік бар жинақтаған литийін беруге қабілетті. Бұл 

ретте ЛИА басты қасиеті – меншікті сыйымдылығы сақталады. Осылайша, 

ЛИА үшінші буыны анағұрлым қауіпсіз, жоғары энергия тиімділігі бар және 

экологиялық болды.  

ЛИА негізінде анағұрлым ірі ЭЭЖ Гавай аралдарындағы ЖЭС үшін 

орнатылған сыйымдылығы 250 кВт·с және қуаты 1 МВт,  Altair-nano 

компаниясының резервтік литий-ионды жинақтағышы болып табылады. Осы 

қондырғының жалпы түрі 2.7-суретте берілген.  
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2.7 сурет - Altair- nano компаниясының сыйымдылығы 250 кВтч және 

қуаты 1 МВт литий-ионды энергия жинақтағышы 

 

2.4 Натрий-күкіртті аккумуляторлар 

 

Натрий-күкіртті аккумулятордың (НКА) әрекет ету принципі 2.8-суретте 

көрсетілген.   

 

 
 

2.8 сурет - НКА әрекет ету принципі 

 

2.8-суретте келтірілген электрохимиялық жүйе көп жағдайда литийліге 

ұқсас – разрядталған жағдайда натрий күкіртпен химиялық байланыс (натрий 

полисульфиді) құрады, зарядталған күйде – күкірт және натрий керамикалық 

мембранамен бөлінген таза заттар күйінде берілген. Осы жүйелердің басты 

айырмашылығы – НКА- да электролит керамикалық. Бұл НКА жоғары жұмыс 

температурасын шарттайды  (290- 360ºС).  

NGK Insulators LTD компаниясы әзірлеген және сериямен шығарған 

жапондық жүйелерде НКА температурасы сақтау режимінде өздігінен 

разрядталу токтарының есебінен сақталады. Себебі температураның төмендеуі 

реагенттердің қатуына және электролиттің ионды өткізгіштігінің күрт 
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төмендеуіне алып келеді, НКА құрылысында батареяны жылу оқшаулау 

бойынша қосымша шаралар қарастырылған. Сыртқы корпусын жылу 

оқшаулауынан басқа НКА батареяның ішкі көлемінен ауаны сору секілді 

шаралар қолданылады, онда жеке аккумуляторлар және осы көлемнің ішкі 

қабырғаларын жұқалтырмен (экранды-вакуумдық жылу оқшаулау) жабу бар.  

НКА теориялық энерго сыйымдылығы 925 Вт·с /кг жете алады, алайда 

шынында одан кем цифрларға 150-100 Вт·с/кг қолжеткізілген [14]. 

Тәжірибе жүзінде қолжеткізілген НКА ресурстық сипаттамалары 80-90% 

дейін тереңдіктегі 2000-4000 циклдардың мәндерін көрсетеді.  

2.9-суретте Абу-Дабидегі (Біріккен Араб әмірлігі) NGK Insulators 

жапондық өндірушінің НКА пайдаланумен энергияны сақтау бойынша 

ауқымды жоба көрсетілген.  

 

 
 

2.9 сурет - Абу-Дабидегі қуаты 108 МВт НКА 

 

НКА он бес аккумуляторлық жүйелері он түрлі географиялық нүктелерде 

орнатылған – жалпы жиыны 108 МВт (4 МВт бойынша 12 жүйе және 20 МВт 

бойынша үш жүйе) және 648 МВт‧с, бұл ретте жүйелердің әрқайсысы 

«алтысағаттық» болып табылады, яғни белгіленген қуатын алты сағат ішінде 

бере алады. 

2.9-суретте көрсетілген ЭЭЖ кешені Абу-Даби жүйесіндегі жүктемені 

күндізгі уақытта теңгеруге мүмкіндік береді., сондай-ақ желіде іркіліс болған 

кезде резервті қамтамасыз етеді. 

НКА аккумуляторлардың перспективалары ішінде бірқатар 

артықшылықтары бар: 

- жоғары меншікті энергия және қуат; 

- жақсы қайтымдылық және сұйық электродтарды пайдаланудың салдары 

болатын үлкен ресурс; 

- қосалқы реакциялардың болмауы, саңылаусыздық және сақталуының 

үлкен мерзімі; 
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- негізгі реагенттер – натрий мен күкірттің арзандығы және 

қолжетімділігі. 

НКА аталған басымдықтарына оның бір елеулі кемшілігі қарсы келеді – 

оның салыстырмалы жұмыс температурасы (300 ºС), негізінен, ЭЭЖ осы 

түрінің ықтимал қолданысының саласын анықтайды. 

Соңғы жылдары АҚШ-та, негізінен, ЖЭС және ірі электр желілерде 

жұмысын тұрақтандыру үшін бірнеше ірі НКА құрылды. ЖЭҚ (АҚШ) үшін 

НКА осындай модульдерінің бірі 2.10-суретте берілген. 

Сәтті сынақтар 2009 жылы қарашада General Electric және NGK НКА 

аккумуляторларын өндіру бойынша АҚШ-та зауыт құрылысын бастады [17]. 

2.11-суретте берілген қуаты 200 кВт НКА жинақтаушысы Younicos неміс 

компаниясымен – фотовольтаика және күн парктері құрылысы саласындағы 

жүйелік интеграторына жеткізілді. 

 

 
2.10 сурет– ЖЭҚ үшін буферлік жинақтағыш ретіндегі НКА 

 

 

2.11 сурет –Younicos компания алаңында қуаты 200 кВт НКА (Германия, 

Берлин) 

 

Кеңес уақытында НКА аккумуляторларды жасаумен «Квант» ҮЕҰ, 

«Луч» ҮЕҰ (ұсақ сериялы өндіріс), МАИ (батареяларды қалыптастыру 

технологиясы), «Красная звезда» ФМУК (тоттанудан қорғану) және МГУ 
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(электролиттердің перспективалы керамикалық технологиялары) айналысты. 

 

2.5 Ағынды аккумуляторлар  

 

Қазіргі уақытта жетекші елдерде тиімділігі жоғары ағынды 

аккумуляторлы батареялар (ААБ) кең қолданыс табуда.  

ААБ кәдімгі литий-ионды батареяларға қарағанда пішіні және 

функциясы бойынша ерекшеленеді. Олар екі сыртқы бакта сұйық 

электролиттер белсенді химиялық заттарын сақтайды. Энергияны өндіру үшін 

бұл сұйықтықтар өзара мембранамен бөлінген екі электроды бар орталық 

коллекторға құяды. Олар осы мембрана арқылы иондармен алмасады және бұл 

процесс электр қуатын өндіреді. Электр қуатын жинақтау үшін кері процесс 

жүреді. 

Шетелдік дереккөздерде ағынды аккумуляторлы батареялардың (ААБ) – 

редокс-жинақтағышы (ағылшын тілінен Redox – тотығу-тотықсыздану) деген 

атауы бар.  

ААБ электролиттері бар ыдыстардан (тұз ерітінділері немесе басқа 

химиялық қосындылары), қосымша тораптардан (электролитті айдау 

сорғылары), және қатты полимер электролиттері бар отындық элементтердің 

баламасы – қайтымды электрохимиялық ұяшықтардан тұрады. Осындай 

жүйені құруға негіз болған элементтердің жұптары 2.2.-кестеде берілген [16]. 

 

2.2 кесте –ААБ құрамы және негізгі сипаттамалары 
Теріс электрод Оң электрод 

Ұяшықтың 

бос жүріс 

кернеуі, В Пара Электролит 
Потенциал 

ОВР, В 
Электролит 

Потенциал 

ОВР, В 

U/U U4+ + e- → U3+ - 0.607 UO2
2+ + e- → UO2

+ 0.06 0.7 

Fe/Ti Ti3+ + e- → Ti2+ -0.9 Fe3+ + e- → Fe2+ 0.771 1.7 

Fe/Cr Cr3+ + e- → Cr2+ -0.407 Fe3+ + e- → Fe2+ 0.771 1.2 

V/V V3+ + e- → V2+ - 0.255 V5+ + e- → V4+ 0.991 1.2 

Br/S S + 2e- → 2S2- -0.48 Br2
 + 2e- → 2Br - 1.087 1.5 

Zn/Br Zn2+ + 2e- → Zn -0.763 Br2
 + 2e- → 2Br - 1.087 1.9 

V/O V3+ + e- → V2+ -0.255 02 + 4H+ + e- → 2H20 1.229 1.5 

Ti/O Ti3+ + e- → Ti2+ -0.900 02 + 4H+ + e- → 2H20 1.229 2.1 

Cr/O Cr3+ + e- → Cr2+ -0.407 02 + 4H+ + e- → 2H20 1.299 1.6 
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ААБ құрылғысының сұлбасы (2 электрохимиялық ұяшықтар, V|V 

жұбының үлгісінде) 2.14-суретте берілген. Осындай электр қуатын 

жинақтағыштың әрекет ету принципі электродтардың бірінде электронның 

(сыртқы тізбек арқылы) және протонның (ион алмастыру мембранасы арқылы) 

екінші электродқа берілумен жұп элементтерінің бірі тотығу кері реакциясы 

өтеді, мұнда кері процесс – ерітіндідегі екінші элементтің қалпына келуі жүреді 

(2.14 сурет). 

ААБ жүйесінің энергия сыйымдылығы тұз ерітінділерінің қорымен, ал 

жинақтағыштың қуаты – электрохимиялық ұяшықтардың саны және 

ауданымен анықталады. Жүйені қайта қуаттандыру процесті кері жаққа жіберу 

(сыртқы кернеудің ұяшыққа берілуі) немесе ыдыстарды жаңа жасалған 

ерітінділермен қайта толтыру арқылы жүргізіледі. 

ААБ нарығында үш электрохимиялық жүйелер көп қолданылады: Fe|Cr 

(Deeya Energy), Zn|Br (Premium Power, ZBB), V|V (Golden Energy Fuel Cell, 

Prudent Energy, Cellstrom Power). Бірінші және соңғы жүйелер сұйық фазадағы 

тұз ерітінділерін пайдаланады, ал Premium Power және ZBB жүйелерінде 

зарядтау процесінде газ тәрізді бром бөлінеді. Үлкен қысымға қолжеткізу 

мүмкіндігі және газдың улылығы әзірлеушілерді металл-органикалық 

байланыс құрамында газ тәрізді бромды байланыстыру арқылы сақтау 

режимінде жүйе қауіпсіздігін қамтамасыз етуге ынталандырды.  

 

 
 

2.12 сурет - ААБ құрылғысы 

 

ААБ жинақтағыштары мобильді нұсқада шығарылады, оның жалпы түрі 

2.13-суретте берілген.  
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2.13 - сурет - Zn|Br электрохимиялық жүйе негізіндегі мобильді ААБ 

(TransFlow2000,  Premium Power компаниясы, АҚШ) 

 

2.13-суретте берілген ААБ электр сыйымдылығы 2.8 МВтˑс, ал қуаты – 

500 кВт құрайды. 

V|V жүйесі, яғни ванадий ААБ кең қолданыс тапты. Ванадий және басқа 

ағынды аккумуляторларда қатты полимерлі электролиті бар отындық 

элементтерде қолданылатын материалдар қолданылады: 

- электрод ретінде беті дамыған көмірсутекті тоқылмаған материалдар; 

- көмірсутекті-полимерлі композитті биополярлық пластиналар; 

- Nafion түріндегі перфторланған ион алмастырғыш мембраналар (күкірт 

қышқылды электролит жағдайында).  

Электродтарда катализаторлар жоқ, бірақ токтың тығыздығын арттыруға 

бағытталған зерттеулердің қатарында рутений және палладий негізінде 

наноқұрылымданған жүйе қаралды [16,17]. 

Ванадий жүйесі үшін элементте ашылған тізбектің кернеуі ерітіндідегі 

ванадийдің шоғырлануы 1М болғанда 1,26 В құрайды. Жүйенің ПӘК 75-80% 

құрайды [18]. Осындай жүйелердің бағасы белгіленген қуаттың кВт үшін 30- 

100 АҚШ долларын және жүйенің қуаты пен энергиялық сыйымдылығына 

байланысты кВт‧с үшін 1-3 долларды құрайды [15]. 

Осы жүйенің ерекше айқын басымдылығы энерго жүйелердің жұмысын 

маусымдық реттеу кезінде көрініс табады – қуаты мен сыйымдылығын бөлу 

қысқы уақытта жүктеменің шегін жабуда пайдалану үшін жазғы уақытта 

электролиттердің қорын қалыптастыру мүмкіндігін береді. Ванадий 

тұздарының шекті шоғырлануы қазіргі уақытта 15-20 Вт‧с/кг жүйенің 

энергиялық сыйымдылығын шектейді, бұл қорғасын-қышқылды 

аккумуляторлармен салыстырылады. Осыған қарамастан ванадий жүйесін 

қолдана отырып, көліктік энергия қондырғысы әзірленіп, сыналды [18]. 

Осындай жүйелердің бағасы белгіленген қуаттың кВт үшін 2000- 8500 
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АҚШ долларын және жүйенің қуаты пен энергиялық сыйымдылығына 

байланысты кВт‧с үшін 30-100 долларды құрайды [19]. Стандартты 

электрохимиялық аккумуляторлар, бұл ретте, өздігінен қуатсыздану және 

қосымша батареяларды қосу қажеттілігі проблемасына тап болады. 

2.3-кестеде жұмыс жасайтын кейбір ванадийлі ААБ бар станциялардың 

тізімі берілген [17]. 

 

2.3 кесте – Кейбір ванадийлі ААБ станциялардың тізімі 
№ 

рс 

Қондырғының атауы Қуаты, 

кВт 

Энерго-

сыйымдылығы, 

кВт‧ч 

Арналымы 

1 King Island, Жаңа Зеландия 

жағалауының аралы 

250 1000 Шектерін басу және ЭЭЖ 

қуатын реттеу 

2 Castle Valley, АҚШ, Юта 

штаты 

250 2000 Қуатын реттеу және 

жергілікті энерго жүйеде 

шектерін басу  

3 Sapporo (Жапония) 4000 6000 Желіге қосылған ЖЭС үшін 

буферлік жинақтағыш 

4 Stellenbosh Университеті, 

ОАР,   Кейптаун 

250 500 Далалық сынақтар 

5 Institute of Applied Energy, 

Жапония 

170 1020 Желіге қосылған ЖЭС үшін 

буферлік жинақтағыш 

6 Tottori Sanyo Electric, 

Жапония 

1500 1500 Шектерін басу 

7 Obayashi Corporation, 

Жапония 

30 240 Автономды СЭС арналған 

буферлік жинақтағыш 

8 Kwansei Gakuin University, 

Жапония 

500 5000 Шектерін басу 

9 Centro Elletrotecnico 

Sperimentale Italiano, 

Италия 

42 84 Шектерін басу 

10 Tomamae Wind Villa, 

Жапония 

4000 6000 Желіге қосылған ЖЭС үшін 

буферлік жинақтағыш 

11 Centro Elletrotecnico 

Sperimentale Italiano, 

Италия 

42 84 Шектерін басу 

 

Жоғарыда аталған станциялардан басқа қуаты 10 кВт және энергиялық 

сыйымдылығы 100 кВт‧с Cellstrom (Австрия) өндірген бірқатар ААБ жүйелері 

бар. Бұл жүйелер, негізінен, қуаты аз күн және жел станцияларымен жұмыс 

жасауға арналған. 2.16-суретте берілген осындай жүйелердің бірі электр 

көлігінің толтырмасы ретінде пайдаланылады. 

CellStrom Power FB-10-100 жинақтағыштың ішкі бөлігінің жалпы түрі 

2.14-суретте берілген. 

Қуаты мен сыйымдылығын жеке-жеке өсіру бастапқы көзі ұзақ болмаған 

жағдайда электр қуатын шоғырландыру үшін кең мүмкіндік ашады. 
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Ванадий ПА жалпы қуаты 2,5 МВт ЖЭС, дизель-генераторды және 

ванадий ПА (200 кВт, 4 с жұмыс, шекті қуаты 400 кВт дейін) қамтитын 

энергетикалық кешен (Тасмания) болып табылады. 

 

 

2.14 сурет –Cellstrom Power Gmbh жүйелері 

 

 

2.15 сурет – CellStrom Power FB-10-100 жинақтағышының 

 ішкі бөлігінің жалпы түрі [16] 

 

Нәтижесінде дизельді отынды тұтынуды жылына 1 млн.литрдан артыққа 

қысқарта алдық және ЖЭК үлесін энерготеңгерімде 50% дейін жеткіздік. Бұл 

жобаны ЖЭК, дәстүрлі дереккөзді және үлкен қуаттағы ЭЭЖ біріктіретін 

өзіндік зияткерлік жобаның бейнесі деп санауға болады [17]. 
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2.6 ЖЭК бар жүйелер үшін жинақтағыштарды таңдаудың 

ерекшеліктері 

 

Қаралған электрохимиялық ЭЭЖ қолдану өте алуан түрлі. Сондықтан 

ЖЭК негізіндегі барлық энерго қондырғылардың барлық түрлері үшін белгілі 

бір жинақтағыш жүйені ұсыну мүмкін емес. Дегенмен, жобалаушыға өз 

жүйесінің жинақтағышын таңдауды жеңілдететін кейбір ерекшеліктер мен 

шектеулерді атауға болады. 

Қазіргі уақытта электрохимиялық аккумуляторлардың алуан түрлерінің 

көп саны игерілді. Электрохимиялық ЭЭЖ қаралған түрлерінің қуат санаты 

және қуатсыздану уақыты секілді сандық сипаттамаларын талдаймыз. 

Қорғасын-қышқылды аккумуляторлар (ҚҚА) өзінің арзандығына, 

өндірістің дайын технологиясын және пайдаланудың үлкен тәжірибесінің 

арқасында кең қолданыс тапты. Бүгінгі таңда номиналды қуаттары кең ауқымы 

бар ҚҚА шығарылып, пайдаланылады (100   МВт дейін). Сонымен бірге, 

осындай аккумуляторларда белгілі бір проблемалар тудыратын улы қорғасын 

пайдаланылады. Сонымен қатар аз энергия сыйымдылығы мен разрядтың 

төменгі жол берілетін тереңдігіне ие және сәйкесінше қуатсызданудың 

шамалы уақытына ие (1 с дейін). 

Никель-кадмий аккумуляторлары (НКА) үлкен энергия 

сыйымдылығымен, төменгі температурада жұмыс жасаумен және 

зарядтың/разрядтың жоғары токтарымен ерекшеленеді. Сонымен қатар оларға 

жады әсері тән, ол сипаттамаларына кері әсерін тигізеді. Сондай-ақ осындай 

НКА пайдалану шарттарына анағұрлым талапшыл. Осыған байланысты 

олардың қуатсыздану уақыты шамамен жарты сағатты құрайды, ол оны электр 

қуатының сапасын ұстап тұру және шағын қуаттағы тұтынушыларды 

резервтеу үшін жарамды етеді. 

Натрий-күкіртті аккумуляторлар (НКА) қуатсыздану тереңдігі 80-90 % 

кезінде үлкен ресурстық сипаттамалармен (2000–4000 циклдар)  ерекшеленеді. 

Жинақтаған энергиясын ұзақ уақыт бойы сақтай алмауына қарамастан (ол 

бірнеше сағат бойы электролиттердің жұмыс температурасын ұстап тұруға 

жұмсалады), бұл аккумуляторлар резервтеу және энерго жүйе режимдерін 

басқару үшін қажетті болды 

Литий-ионды аккумуляторлар (ЛИА) жоғары энергия 

сыйымдылығымен, қуатсызданудың терең циклдарына (70–80 %), сонымен 

қатар жады әсерімен сипатталады. Алайда, қазіргі уақытта қуаты үлкен 

осындай аккумуляторлардың жарылу қаупі мәселесі соңына дейін 

шешілмеген, сондықтан электрмен жабдықтау сапасын қолдау үшін 

анағұрлым жарамды. 

Ағынды аккумуляторлы батареялардың (ААБ) сыйымдылығы үлкен 

және қызмет ету мерзімі ұзақ (20 жылға дейін). Олардың әрекет ету принципі 

осындай қуаты үлкен ЭЭЖ өндіру мүмкіндігін береді (бірнеше жүз МВт). Бұл 

ретте, олар тозбай-ақ төменгі және жоғары температураларда жұмыс жасауға 

қабілетті, себебі қолданылатын электролиттің көлемі тұрақты болып қалады. 
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Өзінің қасиеттерінің арқасында ААБ қоректендірудің резервтік сенімді көзі 

болуға және энерго жүйе режимдерін басқаруда қатысуға қабілетті. 

Электрохимиялық ЭЭЖ негізгі қасиеттері (қуаты және қуатсыздану 

уақыты) мен ерекшеліктерін талдаудың нәтижелері 2.16 - суретке сәйкес, 

электрмен жабдықтау жүйесінде түрлі мақсаттарда қолданылуын бағалау 

мүмкіндігін береді. 

 

 
 

2.16 сурет – Электрмен жабдықтау жүйесінде түрлі мақсаттар үшін 

электрохимиялық ЭЭЖ жарамдылығын бағалау 

 

2.16-сурет қуаты мен қуатсыздану уақытын ескере отырып, 

электрохимиялық ЭЭЖ қолдану мүмкіндігінің үш шартты аймақтарына 

бөлінген: 

- электрмен жабдықтау сапасын қамтамасыз етуде; 

- электр қуатының резервтік көзінің рөлінде; 

- энергожүйе режимдерін басқаруда. 

Қаралған электрохимиялық ЭЭЖ диаграммалары анағұрлым 

ұсынылатын аймақтарда орналасқан және ЖЭК бар электрмен жабдықтау 

жүйесінде түрлі мақсаттар үшін жарамдылығын бағалау мүмкіндігін береді. 

 

2.7 2 тарау бойынша тұжырымдар 

 

ЖЭК шағын энерго қондырғыларда әзірге ҚҚА басымдық етеді, алайда 

ЛИА қауіпсіздікті арттыру және бағасын төмендету бағытында тұрақты дамуы 

жаңа материалдарды қолдану есебінен де, өндіріс көлемін арттыру есебінен де 

олардың ішінара литий аккумуляторлармен ығысуына алып келеді. 

Басқа да электрохимиялық жинақтағыштар өз қолдану саласын табуда: 

никель-кадмийлі, натрий-күкіртті және ағынды аккумуляторлар. 

ААБ ЛИА-ға қарағанда ЖЭК-да анағұрлым қауіпсіз және көп қолданыста 

және олар жоғары температураларға немесе іркіліс мерзімдеріне төзімді, осы 

арқылы сақтау және электр қуатын беруге өте ыңғайлы етеді. 
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Электрохимиялық ЭЭЖ негізгі қасиеттері (қуаты және қуатсыздану 

уақыты) мен ерекшеліктерін талдау негізінде электрмен жабдықтау жүйесінде 

түрлі мақсаттар үшін электрохимиялық ЭЭЖ жарамдылығын бағалау үшін 

диаграммалар берілген. 

 

         3 Энергияны сақтау жүйелері негізіндегі электр энергиясын 

жинақтағыштар 

 

3.1 Су қоймалық электр станциялары  

 

Шекті жүктемелерді жабу және төмендеген электрді тұтыну кезеңдерінен 

өту проблемасы соңғы уақытта анағұрлым өзекті болып барады. Шекті 

жүктемелерді жабу үшін, әдетте, жоғары маневрлік сипаттамасы бар арнайы 

шекті жабдықтар тартылады.  

Осы проблеманы шешудің ықтимал және анағұрлым тиімді әдістерінің 

бірі қуатты су қоймалық электр станцияларын (СҚЭС) салу және пайдалану 

болып табылады, олар жүктеменің тәуліктік кестесінің түнгі құлауы кезеңінде 

базалық ЖЭС және АЭС артық электр қуаттарын тұтынуды қамтамасыз етуге 

қабілетті шекті станциялардың және тұтынушы –реттеуіштің қызметтерін 

бірегей үйлестірумен сипатталады. 

Сонымен қатар СҚЭС кез келген уақытта ЭЖ рөлінде бола алады, бұл 

ЖЭК дамытуда өте маңызды [4]. 

  

3.1-суретте көрсетілгендей СҚЭС негізгі жұмысы екі режимді 

ауыстыруда: энергияны жинақтау (түнгі құлауы кезінде) және оны 

тұтынушыларға беру (шекті жүктеме кезінде). 

СҚЭС қуаттандыру гидро машиналардың электр жетек арқылы төменгі 

су қоймасынан жоғарыға (жоғарғы жинақтағыш бассейн) көтеруі арқылы іске 

асырылады.  

  

 
 

3.1 сурет – СҚЭС қызметі 
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Қуаттандыру, әдетте, энергияны тұтынуың түнгі құлауы уақытында, 

жүктеменің жылулық кестесін орындау қажеттігін немесе реттеу 

проблемаларымен байланысты энергожүйеде артық өндіруші қуат пайда 

болған кезде жүргізіледі. Максималды жүктеме сағаттарында немесе 

энергожүйедегі апатты жағдайда іске асырылатын қуатсыздандыру кезінде 

көтерілген судың әлеуетті энергиясы электр энергияға түзеледі. Бұл ретте, су 

кәдімгі электр станцияларда (ГЭС) секілді электр тогын өндіретін реверсивтік 

электр машиналармен бірге жұмыс істейтін жоғары бассейннен төменгіге 

түсетін су турбиналар немесе турбиналық режимде кері қайтымды 

гидромашиналар арқылы өткізіледі. Осылайша, СҚЭС қуатсызданған кезде 

сорғы станциялар секілді, ал қуаттанған кезде ГЭС ретінде жұмыс жасайды. 

3.2-суретте берілген СҚЭС екі режимдегі жұмыспен сипатталады: 

сорғылық және турбиналық (генераторлық). 

Сорғылық режимде төменгі су қоймасынан су СҚЭС гидроагрегаттармен 

үстіңгі су қоймасына айдалады. 

Сорғылық режимде СҚЭС, әдетте, түнгі уақытта жұмыс жасайды, онда 

энергожүйеде жүктеменің азаюына байланысты СҚЭС тұтынатын электр 

энергиясының артықшылығы болады (жүктеменің тәуліктік кестесінің 

құлайтын бөлігін толтырады). Турбиналық режимде су жоғарғы су қоймадан 

төменгіге СҚЭС агрегаттары арқылы лақтырылады, ал өндірілетін электр 

энергиясы тұтынушыларға энергожүйеге беріледі. 

 

 
 

3.2 сурет – Су қоймалық электр станциялары 

 

Турбиналық режимде СҚЭС энергожүйеде максималды жүктеме 

кезеңінде жұмыс істейді (әдетте, жүктемелердің тәуліктік кестесіндегі кешкі 



38  

және таңғы шектерінің сағаттары). 3.3-суретте әртүрлі орындалатын СҚЭС 

келтірілген. 

 

 
 

3.3 сурет - СҚЭС түрлері: а – қарапайым жинақтағыш; б – аралас түрі; в - су 

айдаудың толық емес биіктігі; 1- плотина; 2 – жоғарғы су қоймасы; 

3 – төменгі су қоймасы; 4- су қоймасы; 5- СҚЭС; 6 - ГЭС-СҚЭС; 7 -ГЭС; 

8 – сорғы станциясы 

 

3.3-суретке сәйкес, СҚЭС 3 түрге бөлінеді [20, 21]: 

- қарапайым жинақтағыш, немесе «таза» СҚЭС, оларға тән белгі үстіңгі 

су қоймасына су ағынының дерлік толық болмауы болып табылады;  
- аралас түрі, немесе суы үстіңгі қоймаға ағатын ГЭС-СҚЭС, ол қосылған 

кезде турбиналық режимде қосымша электр қуаты өндіріледі; 

- үстіңгі су қоймасына су айдаудың толық емес биіктігі. Мұндай  СҚЭС 

ағысты бір өзеннен екіншісіне суды сорғы станциясымен үстіңгі су қоймасына 

суайрықта айдау арқылы және оны ГЭС агрегаттары арқылы басқа өзендегі 

төменгі су қоймасына лақтыру арқылы пайдаланылады.  

 Қарапайым жинақтағыш СҚЭС тәжірибе жүзінде көп қолданыс тапты, 

оның кейбіреулерінің жалпы түрі 3.4-суретте берілген. 

Турбиналық режимде жұмыс істеу ұзақтығы бойынша СҚЭС турбиналық 

режимде жұмысы тәулігіне 5 сағатқа дейін жететін шекті және тәулігіне 5-тен 

15 сағатқа дейін жететін жартылай шекті болып бөлінеді. Шекті және жартылай 

шекті СҚЭС сорғы режимінде негізінен тәулігіне 6-7 сағат бойы жүктеме 

кестесінде түнгі құлау мерзімінде жұмыс істейді. 

Апталық жинақтағыш СҚЭС демалыс күндері судың қосымша көлемін 

үстіңгі су қоймасына айдаумен сипатталады (ол энергожүйеде электр қуатын 

тұтынуды төмендету шартында осы күндері ЖЭС түсіруді азайтуға мүмкіндік 
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береді), ол жұмыс күндері турбиналық режимде жүктеменің тәуліктік 

кестелерінің шекті бөліктерін жабу үшін пайдаланылады. Бұл жұмыс 

режимінде қосымша су көлемін орналастыру үшін су қоймаларының 

сыйымдылықтарын арттыруды талап етеді. 

Маусымдық циклды жинақтағыш СҚЭС жазғы уақытта электр қуатын 

тұтыну төмендейді, үстіңгі су қоймасына судың қосымша көлемі айдалады 

және осының есебінен жүктемесі максимумға жететін күз-көктем кезеңінде 

энергожүйеде қуаты мен СҚЭС өндірісі артады. Осындай режим өте сирек 

қолданылады, себебі су қоймаларының үлкен сыйымдылығын талап етеді. 

Негізгі сумен күш беретін жабдықтың келесі сұлбалары ажыратылады 

[2]: төрт машиналы, үш машиналы және екі машиналы. 

Төрт машиналы сұлба, ол кезде екі жеке агрегат болады – сорғылық және 

турбиналық, яғни төрт машина (сорғы, қозғалтқыш, турбина және генератор). 

Мұндай сұлба сорғы мен турбина жұмысының артықшылықтарын анағұрлым 

қолайлы режимде пайдалану мүмкіндігін береді (ПӘК анағұрлым жоғары және 

т.б.), алайда үлкен қосымша капитал салымдарын қажет етеді және жоғары 

тегеурін жағдайында да өте сирек қолданылады. Төрт машиналы сұлбаны 

пайдалануға мысал Райсек-Крайцек СҚЭС (Австрия) болып табылады, мұнда 

максималды тегеуріні 1772 м, ожаулы турбиналар және көп сатылы сорғылар 

орнатылған. 

Төрт машиналы сұлба бір қайтымды электр машинаны (қозғалтқыш-

генератор) және екі гидравликалық машина – екі режимде де бір бағытта 

айналатын сорғы мен турбинаны қамтитын бір агрегаттар тұрады. Мұндай 

сызба сорғы мен турбинаның жоғары ПӘК қолжеткізу мүмкіндігін береді және 

ожаулы турбиналарды қолдана отырып, жоғары тегеурін (әдетте 300 м артық) 

кезінде кең қолданыс тапты.  Мысалы, СҚЭС Вальдек II (ГФР) қуаты 440 МВт, 

турбиналық режимде тегеуріні 320 м. 

Үш машиналы сұлба жоғары тереурінді радиалды-осьтік турбиналары 

бар Россхаг СҚЭС (Австрия) (тегеуріні 672 м), төртсатылы сорғылары бар Сан-

Фиорино СҚЭС (Италия) (тегеуріні 1350 м) қолданылған.  

Екі машиналы сұлба екі қайтымды машина – қозғалтқыш –генератор 

және сорғы-турбинаны қамтитын бір агрегаттан тұрады. Екі машиналы 

сұлбаның үш машиналы сұлбамен салыстырғанда артықшылықтары 

агрегаттың жалпы ұзындығын 30% артық қысқартады, сәйкесінше, СҚЭС 

ғимаратының ауқымын азайтады және сумен күш беретін жабдық пен құрылыс 

бөлігіне капитал салымдарын жалпы азайтады. Бір қайтымды гидромашинада 

сорғы мен турбинаны біріктірудің кемшілігі турбиналық және сорғылық 

режимдерде оңтайлы ПӘК аймақтарының сәйкес келмеуіне байланысты ПӘК 

төмендеуі болып табылады. Сонымен қатар, екі машиналы сұлбада турбиналық 

және сорғылық режимдерде айналу бағыты қарама-қарсы, осы себептен бір 

режимнен екіншісіне өту қиындайды және маневрлігі біршама азаяды. 
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Қуаты 1872 МВт СҚЭС (Ладингтон, АҚШ) 

 

 
 

Қуаты 1200 МВт Загорск СҚЭС (Загорск, Ресей) 

 

 
 

Қуаты 1836 МВт СҚЭС (Tiahuangping, Қытай) 

  

3.4 сурет - Қарапайым жинақтағыш кейбір СҚЭС жалпы түрі 



41  

Екі машиналы сұлба әлемде ең кең таралған. Мұндай сұлба ірі СҚЭС 

қолданылған: Ладингтон (АҚШ) қуаты 1872 МВт тегеуріні 108 м, Бас Каунтри 

(АҚШ) – 2100 МВт тегеруіні 384 м, Tianhuangping (Китай) – 1836 МВт тегеуріні 

570 м, Динорвик (Англия) – 1800 МВт тегеуріні 505 м, Кайшядорской (Литва) 

– 1600 МВт тегеуріні 111 м, Загорской (Ресей) – 1200 МВт тегеуріні 113 м, 

сонымен қатар Украинада салынып жатқан Ташлыкской – 900 МВт тегеуріні 

83 м және Днестровской – 2270 МВт тегеуріні 152 м. Барлық осы СҚЭС –те 

қайтымды радиалды-осьтік гидромашиналар қолданылды. 

СҚЭС қолданудың негізгі алғышарттары мыналар [20, 21]: 

- жүктеменің шегін жабу және қысқа мерзімді өзгерістерін өтеу үшін 

маневрлік қуатқа қажеттілігі  ; 

- арзан түнгі электр қуатын пайдалан отырып, жүктеменің тәуліктік 

кестесін нығыздау; 

- базалық электр станциялардың қуатын арттыру және жұмысын 

оңтайландыру; 

- шекті қуаттың басқа нұсқаларымен салыстырғанда энергожүйеде 

отынды үнемдеу; 

- жедел және апатты резервті қамтамасыз ету; 

- электр қуатының нормативті сапасын қамтамасыз ету мақсатында 

режимдік өлшемдерді реттеуге қатысу. 

СҚЭС – жүктеме кестесінің ауыспалы бөлігінде жұмыс жасауға арналған 

энергетикалық қондырғыларының көне түрі. Оларды пайдалану тарихы XIX ғ. 

соңынан басталады. 

Қазіргі уақытта бар әлемде шамамен 460 СҚЭС қолданылуда және 

шамамен 30 СҚЭС жобалану және салыну сатысында. 

3.5-суретте СҚЭС әлемдік құрылысының қарқыны көрсетілген. 

Жаңа СҚЭС ықтимал құрылысының әлеуеті мен ауқымын бір мысал 

бойынша ғана бағалауға болады: өткен ғасырдың 70-ші жылдарының ортасына 

таман АҚШ-та зерттеулер негізінде әлеуетті қуаты 2000 ГВт СҚЭС салу үшін 

қолайлы жағдайлары бар Аризона, Калифорния, Невада, Юта, Айдахо, Орегон, 

Вашингтон штаттарында және Монтана штатының батысында шамамен 700 

телім анықталды. Кейбір ерекшеліктерді ескермегенде, телімдерді таңдау 

топография, су қоймаларының ықтимал көлемдері, судың болуы, жұмыс 

циклының ұзақтығы (тәуліктік, апталық немесе маусымдық реттеу) секілді 

факторларды ескере отырып, осы ізденістерді камералдық өңдеуге негізделген 

[20]. 

Заманауи СҚЭС белгіленген қуаттарының ауқымы кең ауқымда 

тербеледі. Жиынтық белгіленген қуаты 100 МВт артық СҚЭС қатарынан 

шамамен 50 % белгіленген қуаты 500 МВт дейін, 31 % - 500-ден 1000 МВт дейін 

және тек 5 % - 1500 МВт және одан артық. Белгіленген қуат бойынша 

анағұрлым ірісі болып Ладингтон (1800 МВт), Рэккун-Маунтин (1600 МВт) 

және т.б. СҚЭС (АҚШ) табылады [20]. 

СҚЭС технико-экономикалық көрсеткіштері мынадай факторларға 

байланысты: белгіленген қуат пен тегеуріннің шамалары, құрылыстың 
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топогеологиялық шарттары, дайын табиғи немесе жасанды су қоймасының 

болуы, сонымен қатар энергиялық бірліктің нақты жұмыс жағдайлары – электр 

жүктемелер кестесінің конфигурациясы, энергиялық бірліктің құрамына кіреті 

электр станциялардың түрі мен қуаты, қуат резервінің болуы. 

 

 
 

 3.5 сурет - Әлемдік СҚЭС құрылысының қарқыны 

 

Заманауи СҚЭС жобалау және салу кезінде СҚЭС сорғы-турбиналық 

агрегаттарының көрсеткіштерінің өсуі және тегеуріннің арту үдерісі– бірлік 

қуат, габариттер, жылдам жүріс коэффициенті, п.ә.к., кавитациялық қасиеттер 

байқалады. 

Заманауи СҚЭС тегеуріннің өсу үдерісі табиғи, себебі 

гидроагрегаттардың қуаты тікелей пропорционал, ал судың меншікті шығыны 

және сәйкесінше, бассейндердің көлемі және гидроагрегаттардың габариттері 

тегеурінге кері пропорционал. Дәл осы қуатта тегеурінің артуы арқасында 

үстіңгі және төменгі бассейндердің сыйымдылығын елеулі қысқартуға болады, 

сәйкесінше, көлемдері мен жабдықтау жұмыстарының бағасын азайтуға 

болады. 

Қуаты 100 МВт  артық СҚЭС қатарында 23 % 500 м артық тегеуріні 

болады және 58 %  - 300 м артық. Тегеуріні ең көп СҚЭС Австрияда (Райсек-

Крайсек - 1767 м және Эц- таль - 1655 м) және Италияда (Сан Фиорано - 1417 

м, Чиотас - 1047 м және Эдольо - 1070 м) пайдаланылады [20]. 
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Қарапайым ГЭС қарағанда СҚЭС электр қуатын өндіру ғана емес, оны 

жинақтауға арналған құрылыстар мен жабдықтардың кешенін білдіреді. 

Сондықтан, көп жағдайда кәдімгі ГЭС-пен құрылымдық және тұтастырушы 

ұқсастығын сақтап, өз ерекшеліктері де бар. Бірақ жеке ерекшеліктеріне 

тәуелсіз, барлық СҚЭС-тің белгілі бір құрылымдық түрде құраушы 

элементтерінің негізгі жиынтығы бар: үстіңгі жинақтағыш және төменгі 

бассейндер, СҚЭС ғимараты, су қабылдағыш (бір немесе екі), тегеурінді су 

таратқыштар. 

Тегеуріндердің кең ауқымы және қолданылатын СҚЭС сұлбаларының 

алуан түрлілігі ықтимал тұтастырушы шешімдердің көп санын шарттады, ол, 

бірінші кезекте, өңірдің бедеріне және геологиялық шарттарға байланысты. 

СҚЭС жіктеу бірқатар белгілер бойынша жүргізіледі [20]: 

- біріктірілген және біріктірілмеген – СҚЭС-ты кәдімгі ГЭС-пен 

біріктіру; 

-тегеуріннің шоғырлану сұлбасы бойынша притотинді және 

деривациялық; 

- әрекет етуші тегеуріннің шамасы бойынша – тегеуріні аз (40-60 м), 

тегеуріні орташа (120-150 м) және тегеуріні көп (200 м артық); 

-  су торабының элементтерін тұтастыру бойынша – жербеттілік, жерасты 

немесе жартылай жерасты машиналық ғимараттар; 

- тегеурінді су таратқыштардың құрылысы бойынша – ашық немесе 

жерасты орналасу; 

- үстіңгі және төменгі бассейндердің құрылысы бойынша – жасанды 

салынатын немесе табиғи бассейндермен (соның ішінде ГЭС, ЖЭС немесе АЭС 

бассейндері пайдаланылуы мүмкін); 

- табиғи ағынның болуы бойынша – үстіңгі бассейнге ағумен, төменгі 

бассейнге ағумен; 

- негізгі гидро энергетикалық жабдықтың түрі (тұтастыру) бойынша – екі 

машиналы, үш машиналы немесе төрт  машиналы гидроагрегаттар; 

- сорғылық жинақтағыш циклінің ұзақтығы бойынша – тәуліктік, апталық 

және маусымдық (жылдық) жұмыс циклімен. 

Соңғы 10-15 жылдарда жүктеме кестесінің шекті бөліктерін жабуда 

пайдаланылатын СҚЭС көптеген елдерде кең қолданыс тапты. Жеке СҚЭС 

қуаты 1 ГВт жетеді, қуаты 1,2-3,0 ГВт дейінгі СҚЭС жобаланып, салынуда. 

Мысалы, Ұлыбританияда Festiniog СҚЭС жұмыс істейді, Dinorvic СҚЭС 

қолданысқа енгізілуде. Жапонияда сыйымдылығы 1000 - 8000 МВт-с 

басталатын бес СҚЭС жұмыс істейді, тағы осындай тоғыз станцияның 

құрылысы жоспарлануда. Әлемдегі ең ірі Лудингтон СҚЭС, Мичиган көлінің 

жағалауында (АҚШ), 15 000 МВт‧с энергияны жинақтауға қабілетті. 

СҚЭС үстіңгі резервуары ретінде, мүмкіндігінше, плотинамен  

бөгеттелетін тауларда немесе аңғардағы белгілі бір шатқал пайдаланылады. 

Төменгі резервуар болып көл (Динорвика секілді) немесе өзен (мысалы, Рэкун 

Маунтин тауларындағы Теннеси өзені, АҚШ) бола алады.  
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Ұлыбритания инженерінің СҚЭС әрекет ету принципі және құрастыру 

бойынша бірегей ұсынысы белгілі, ол теңіз толқындарының энергиясы 

есебінен қуаттандырылады, ал қажетіне қарай қуатсызданады, яғни заряд 

энергожүйеден электр қуатын тұтынусыз жүргізіледі [20].  

 

3.2 Энергияны сақтаудың әуе-компрессиялық әдісі 

 

Энергетикада газды пайдалану экологиялық жағдайды ғана жақсартып 

қоймай, өңірді энергиямен қамтамасыз ету мәселесін шешуге де мүмкіндік 

береді. Электр қуатының және олардың өнімнің өзіндік құнындағы үлесіне 

тарифтердің үнемі өсіп отыруы, электр қуатын өндіру үшін ілеспе мұнай 

газдарын пайдалануды экономикалық тұрғыдан орынды деп есептеуге болады. 

Газ турбиналық электр станция (ГТЭС) отын ретінде газ, мысалы, табиғи 

газ пайдаланылатын электр станцияны білдіреді. ГТЭС негізін бір немесе 

бірнеше газ –турбиналы қондырғы (ГТҚ) –  электр генератормен механикалық 

байланысқан және басқару жүйесімен бір энергетикалық кешенге біріккен 

күштік агрегаттар құрайды.  

ГТЭС қуатына байланысты электр қуатын кешенді өндіруге және жылу 

энергиясын өндіруге, сәйкесінше, шағын елді мекендерді, қалаларды немесе 

ауылдарды жарықтандыруға және жылытуға, сонымен қатар өнеркәсіптік 

мекемелерді энергиямен қамтамасыз етуге арналған. 

ГТЭС құрылысы бойынша жобалардың тартымдылығы – бұл станциялар 

салыстырмалы түрде тез салынады, іске қосылады және шекті режимдерде 

тамаша жұмыс істейді. Сонымен қатар, осындай электр станциялар басқа отын 

(көмір, уран, сутегі) негізінде жұмыс істейтін электр станциялармен 

салыстырғанда аз инвестицияны қажет етеді.  

Суық күйден максималды жүктемені алу үшін ГТЭС -та аз уақыт кетеді. 

Қуатты газды турбиналар 50-ден 340 МВт дейінгі энергетикалық 

қуаттарға орындалады және стационарлық режимде жұмыс істеу үшін 

анағұрлым қолайлы болады. 

ГТЭС қондырғысына қойылатын арнайы талаптар қойылмайды, 

сондықтан оларды жүктеме торабына жақын орналастыруға болады, бұл 

осындай станциялардың үнемділігін арттырады [21]. 

ГТЭС-ты шекті-резервтік ретінде жобалау және қолдану кезінде 

қосымша артықшылықтарды алуға болады: 

- базалық ЭС ЭБЖ-қа электр қуатының шығынын азайту; 

- ЭБЖ электр қуатының шығынын азайту, әсіресе, шекті уақытта 

маңызды. 

ГТҚ кемшіліктері:  

- қондырғылардың ПӘК төмендігі;  

- қымбат жетіспейтін сұйық немесе газды отынды пайдалану, бұған 

бағаның күрт өсуі жағдайында жол берілмейді;  

- дыбыстан оқшаулау және ауаны пайдаланылған газбен ластаудан қорғау 

шараларын қабылдау қажеттілігі;  
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- жүктеме кестесінің бос орындарын толтыру мүмкін еместігі. 

Отын шығынын елеулі азайту және энергожүйеге беретін қуатты арттыру 

ГТҚ-ды пневматикалық аккумуляторлармен үйлестіру арқылы іске асырылады, 

себебі олар компрессор газды турбинада жұмыс жасау уақытында 

тұтынылатын қуатты босатады. 

Арнайы резервуарда ауаны компрессордың көмегімен жинақтау ГТҚ таза 

шекті қондырғыдан ЭЖ айналдырады. Компрессордың қуаты кәмідгі ГТҚ 

қуатынан 66% құрайды. 

Энергия жинақтаудың әуе-компрессиялық әдісі алғаш рет 1949 ж. 

патенттелді, алайда, әлемде осы принциппен жұмыс істейтін алғашқы 

қондырғы тек 1978 ж. Гунторф (ГФР) қаласында «Браун Бовери» фирмасымен 

жасалды. Пневматикалық жинақтағыш сыйымдылығы 300 мың. м3 сығылған 

ауаның екі жерасты қоймасы негізінде тұрғызылды, олар тұзды күмбездерде 

650-800 м тереңдікте орналасқан және дерлік ағып кетусіз жұмыс жасайды. 

Жинақтағышты қуаттандыру уақыты 8 с, қуатсыздандыру уақыты – 2 с, 

тұтынатын қуаты - 60 МВт. Швеция, Финляндия, Дания, Югославия, Франция 

және АҚШ-та сығылған ауаны жинақтау ұстанымын өнерәсіптік қолдану 

проблемасына елеулі қызығушылық пайда болуда. 

ВАГТЭС әрекет ету принципі келесідей: минималды жүктемеден өту 

сағаттарында ол энергияны жинақтау режимінде жұмыс істейді – ауа 

компрессордың көмегімен арнайы қоймаға (табиғи қуыстар, қазылған газды 

және мұнайлы кен орындары, жасанды көлемдер) жинақталады. Жүктеме 

шегінен өту кезінде сығылған ауа (сөндірілген компрессорда) ГТҚ жану 

камерасына қоймадан беріледі. Газды турбинаның бар қуаты ГТҚ-

салыстырғанда ВАГТЭС –те 3 есе өсетін электр қуатын өндіруде 

пайдаланылады. 

3.6-суретте көрсетілген ГТҚ энергетикалық теңгерімін қарастырайық. 

 

 
 

 3.6 сурет -  Қарапайым ГТҚ жұмысының сұлбасы: 

1 - газды генератор; 2 – газ шығаратын түтік; 3 – электр генераторы;  

4 - турбина 

 

Электр қуатының бір бірлігін өндіру үшін отынның төрт бірлігін білу 

қажет. Отынның дәл осы көлемінен турбина механикалық энергияның үш 

бірлігін өндіреді; олардың екеуін компрессорды іске қосу үшін жұмсау керек. 

3.7-суретте көрсетілген ВАГТЭС жұмысын қарастырамыз. 
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3.7 сурет –ВАГТЭС жұмысының сұлбасы:  

 I – жинақтағыш режимінде жұмыс жасау; II – беру режимінде жұмыс 

жасау 

1 – сығылған ауасы бар резервуар; 2 – электр қозғалтқыш; 3 – газ 

шығаратын түтік; 4 – электр генератор 

 

Егер 3.7-суретте көрсетілген ВАГТЭС жинақтағыш режимде жұмыс 

істесе, онда компрессорды іске қосу үшін электр қуатының екі бірлігін алу 

қажет. Қондырғы электр қуатын өндіру режимінде жұмыс жасаған жағдайда, 

отынның алты бірлігі жұмсалады, ал электр қуатының үш бірлігі өндіріледі. 

Шығарылатын газдармен бірге кететін жылу энергиясының үш бірлігінен 

екеуін алдын ала ауаны жылыту үшін пайдалануға болады, бұл қондырғының 

ПӘК арттырады (3.7-суретте бұл көрсетілмеген). Осылайша, электр қуатының 

үш бірлігін өндіру үшін жүйеден алдын ала екі бірлігін алып, отынның алты 

бірлігін жұмсау керек. 

Жану камерасына берудің алдында сығылған ауаны сақтау үшін жоғары 

қысымды тиісті ыдыс керек. Орташа көлемдегі станцияның жұмысы үшін көп 

ауаның қоры қажет, сондықтан АЭС-те қолданылатын жоғары қысымды 

кәдімгі болат немесе бетон ыдыстарын пайдалану экономикалық тұрғыдан 

тиімсіз. 

Сығылған ауаны жинақтау және сақтау үшін жерасты қазбаларды  

пайдалану ұсынылды, онда тау жыныстары жоғары қысымды қойманы түзеді. 

Кейбір жобаларда жер астындағы газдың қысымын жерде орналасқан 

суы бар ыдыстың көмегімен тұрақты ұстап тұру ұсынылады. Ауа жұмыс істеп 

тұрған турбинаға шыққан кезде газ қуысын толтырып, су автоматты қысымды 

ұстап тұрады, ол бағанның биіктігімен анықталады. Осылайша, 

жинақтағыштың беретін қуаты азаймайды. Пневматикалық 

жинақтағыштардың кемшілігі – сығылған кезде ауаны (бұл процесс мінсіз өтсе 

де) жылытады.  

Жерасты қоймаға ұзақ уақыт бойынша механикалық беріктігін сақтау 

үшін орналастырылатын ауаны салқындату қажеттігі мұнара тәріздес 

салқындатқышты салуды талап етеді. 

Үңгір, компрессор және газды турбина – 3.8.-суретте көрсетілген 

энергияның пневматикалық аккумуляторының құрылысы осындай. 
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 3.8 сурет –ВАГТЭС сұлбасы 

 

АҚШ-та бірінші осындай құрылғы 1991 жылы Алабама, Mclntosh 

салынды. Оның арналымы – электр станцияларда жүктеменің шегін басу. 

Жинақтау режимінде ауа компрессорлармен көлемі 538 мың.куб. 

жерасты қоймасына (табиғи тұз үңгірі) 77 атм.қысымына дейін айдалады. 

Желіде энергияны тұтыну күрт өскенде, ауа шығады және жүйеге қуат береді, 

Резервуарды 46 атм. төменгі жұмыс қысымына дейін босату – 26 сағат, онда 

станция 110 МВт қуат береді. 

Сығылған ауа турбинаны өздігінен айналдырмайды, газды турбинаға 

түседі. Себебі газды турбина қуатының 2/3 бөлігі, әдетте, компрессорды 

жетектеуге жұмсалады, ол оған ауаны қысып толтырады, сол кезде жақсы үнем 

болады. Турбинаға түсудің алдында ауа жылу жойғышта (рекуператорда) 

жылытылады, бұл да тиімділік береді. Дәстүрлі газды турбинамен 

салыстырғанда газ шығынын 60...70% азайту, суық күйден іске қосылу 

(бірнеше минут) және шағын жүктемеде жақсы жұмыс жасауы байқалады. 

Mclntosh станцияны салу 30 айға созылды және 65 млн.доллар жұмсалды. 

Алабамадағы жоба бірегей емес. 1978 жылдың өзінде Huntorf-те немістер 

қысым ауқымы 50...70 атм 600...800 м тереңдікте екі тұз үңгірінде 290 МВт (2 

сағат жұмыс) қойманы іске қосты. Басында қойма Германияның солтүстік –

батысындағы өнеркәсіп үшін ыстық резервуар қызметін атқарды, ал қазір жел 

электр станциялардың өндірісінде шектерін тегістеу үшін пайдаланылады. 

 

3.3 Электр энергиясын жинақтаудың сутекті циклы 

 

Артық арзан электр қуаты түнгі уақытта суды оттегі мен сутегіге 

электролитті ыдырату үшін пайдаланылу мүмкін. Ары қарай алынған сутегі 

жүйеге берілген көмірқышқыл газымен бірігіп, метан түзеді, оны энергияны кез 

келген уақытта алу үшін сақтауға және пайдалануға болады. Ғалымдардың 

бағалауы бойынша осындай түзіліксіз тиімділігіні 60% артық.  

Бұл әдіс сутегіні алу процесін жылдамдату және арзандатуға, сондай-ақ 
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экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін мүмкіндік береді. 

Сутекті-әуе отынды элементтер жоғары ПӘК (50-55%) және төмен 

температуралы жүйелер – сілтілі және қатты полимерлі отынды элементтер 

жағдайында зиянды шығарылыстарының болмауына байланысты түрлі 

қолданыстар үшін перспективалы энергетикалық жүйелер ретінде 

қарастырылды [22]. 

Сутекті-әуе отынды элементтің әрекет ету принципі 3.9-суретте 

көрсетілген [23]. Анодтың катализаторында сутегі молекуласының атомдарға 

ыдырау және содан кейін иондану реакциясы жүреді. Протондар катодқа қарай 

фторопласт негізіндегі композициялық материалды білдіретін жұқа полимер 

мембрана арқылы қозғалады, ол протондардың тасымалдануын қамтамасыз 

ететін күкіртқышқылды функционалдық топтарды білдіреді. Электрондар 

сонымен қатар катодқа сыртқы тізбек арқылы түседі. Катоды катализаторда ауа 

оттегінің суға дейін қалпына келу реакциясы жүреді. Айта кету керек, отындық 

элементтер анод пен катодқа отын мен тотықтырғыш беріліп тұрғанша электр 

энергиясын өндіреді. Яғни бұл жүйесінің қуаты және энергиялық 

сыйымдылығы тәуелсіз – соңғысы жинақталған отын мен тотықтырғыштың 

көлемімен, ал біріншісі – батареядағы отындық элементтердің саны және 

олардың ауданымен қамтамасыз етіледі. Бір ұяшықтың қалыпты кернеуіне тән 

мәндер 0,6-0,7 В, ал токтар 200-400 мА/см2 құрайды. 

 

 
 

3.9 сурет - Қатты полимерлі электролиті бар отындық элементтің жұмыс 

жасау принципі 

 

Электролизерлер дәл сондай принциптермен жұмыс істейді, алайда 

токты өндірудің орынан олар суды 1,23 В жоғары потенциалдар айырмасының 

электродтарына жіберген кезде оттегі мен сутегіге ыдыратады. Қатты 

полимерлі электролиті бар электролизерлер газды желілерде жоғары қысымға 
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қолжеткізе алады (40-120 атм.), бұл сутегі мен оттегіні қосымша сығусыз 

қоймаға жіберу мүмкіндігін береді, ал сілтілік электролизерлердің бағасы 

платиналы катализаторлар мен қатты полимерлі мембраналардың болмауы, 

сондай-ақ жоғары қысымға арналған құбыр жолдары мен ыдыстардың болмауы 

есебінен бағасы төмендейді. 

Электролизердің және отындық элементтердің жылдам тозуының көзі 

газдағы немесе судағы қоспалар болып табылады. Көміртегінің, күкірттің, 

хлордың (катализаторды улайды) және темірдің, кобальттің, никельдің 

иондары ерекше қауіпті (электролит мембраналардың өткізгіштігін басады). 

Сондықтан осы жүйелерді пайдалану кезінде суды қосымша тазарту керек, яғни 

сутекті циклы бар қондырғының құрамына су тазартқыш (сілтілі электролиздер 

үшін) немесе ионсыздандырылған суды алу станциясы (қатты полимерлі 

электролиті бар жүйелер үшін) орнатылады. Сонымен қатар сақтау ыдыстарын 

тоттануын болдырмау үшін (газгольдерлер) электролиз алатын газдарды 

кептіру қажет.  

Отындық элементтері бар сутекті циклды іске асырудың принципиалдық 

схемасы 3.10-суретте берілген. 

 

 
 

3.10 сурет - Электролизер және отындық элементтер пайдаланылған 

сутекті циклдің принципиалдық сұлбасы  

 

Базалық көзді артық өндіру немесе электр қуатын тұтынудың төмендеу 

сағаттарында өндірілетін сутегі мен оттегі тазартудың, кептірудің және 

құрамдастырудың қажетті рәсімдерінен өтеді және газгольдерлерде 

жинақталады. Қажет жағдайда энергияның базалық көздері сақталып, газдар 

отындық элементтерге жіберіледі [22]. 
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Сутегіні жоғары қысымда және криогенді температураларда бактарда 

сұйықтық немесе металл гидриді, мысалы  MgH2 немесе FeTiH2 түрінде 

сақтауға болады. Бұл гидридтерді шамалы жоғары қысымда сұйық сутегінің 

тығыздығына жақындай отырып, сутегінің көп бөлігін сіңіріледі. Шектердің 

уақытында металл гидридінің қысымын төмендету және температурасын 

көтеру арқылы сутегі босап шығады және ТЭ пайдаланылады. Бұрын 

электролиз үшін тегістеуіш ретінде пайдаланылған ауыспалы токты тұрақты 

токка ауыстырғыш енді инвертор ретінде жұмыс істейді және жинақталған 

энергияны желіге жібереді. Электролиз үшін шағын өнеркәсіптік қондырғылар 

құрылды, ал 5-10 жылда ПӘК 80-85 % тең қондырғылар жасалатын болады. 

Электролиздің ірі қондырғысы үшін сутегін жинақтаудың меншікті бағасы 65 

долл/кВт бағаланады. Тиімділікті ары қарай арттыру ұзақ уақыт бойы жоғары 

қалыпты температураға төзе алатын жетілдірілген материалды ойлап табуды 

талап етеді. 

РҒА ЖТБИ –да ұзақ уақыт бойы жоғары температураларда сутегіні 

оттегіде жағу үшін бу генераторларын жасау бойынша жұмыстар жүргізілуде. 

Осылайша, сенімсіз және қымбат отынды элементтерді ауыстыру үшін 

дайындалған бу генераторлары мен бу турбиналарына ауыстыру мүмкіндігі 

ашылады [22, 23]. 

Бу турбинасы бар сутекті циклдің жақын түрленімі Nature’s Electric Inc. 

(АҚШ) компаниясымен ұсынылды [24]. Жиналған сутегі катализдік бойлерге 

жіберіледі, онда буға айналады, содан кейін бу турбинасында пайда болады. 

Сұлбаның кемшіліктері турбинаны салыстырмалы түрде ұзақ іске қосу және 

бастысы, 500 кВт төмен қуаттар ауқымында салыстырмалы жоғары емес ПӘК 

[24]. 

Jenbacher австриялық фирмасымен отын ретінде сутегіні пайдаланатын 

газ-поршеньді электр қондырғыларды (ГПҚ) жасау амалдары жасалды. 1 МВт 

аз қуаты бар ГПҚ бу турбиналы сұлбаға қарағанда ПӘК жоғары болатынын 

ескерсек, сутекті циклдің құрамында жылыту машиналарын салыстырмалы 

төменгі қуатта пайдалану мүмкіндігі ашылады. 

Айта кету керек, сутекті циклда жинақтағыштың қуаты мен энергиялық 

сыйымдылығы бөлінген – қуаты генератордың өлшемдерімен (отындық 

элементтің немесе жылу қозғалтқышының), ал сыйымдылық – газ –

реагенттердің қорымен анықталады. Бұл жинақтағыштың өлшемдерін жақсы 

түрлендіру, сонымен қатар өздігінен қуатсыздану құбылысын толық жою 

мүмкіндігін береді. 

Әлемде ВВТЭ және жылу қозғалтқышы негізінде ЖЭК және сутекті 

циклмен байланысты бірқатар жобалар іске асырылды. Nature’s Electric Техаста 

жел паркі жобасын іске асырды, онда артық энергияны жинақтау су электролизі 

арысында алынған сутегі мен оттегінің үйлесімді газгольдері түрінде жүреді. 

Жеткілікті қуатты жел паркі штат желісіне қосылғанын қарамастан АҚШ-та 

қолданылатын электр қуатын сатып алу тарифтерінің икемді жүйесі үшін 

энергияны ол жаққа жіберу әрдайым тиімді бола бермейді. Сондықтан қуатты 

жинақтағыш максимум энергияны тиімді бағамен сату мүмкіндігін береді. 
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Отын элементтерінің негізінде сутекті циклі бар жүйелермен шетелдік 

бірқатар компаниялар, мысалы  Heliocentris айналысады. ЖЭК бойынша 

еуропалық бағдарламалардың бірінің аясындағы осындай тәжірибесін 

голландық Nedstack Fuel Cell Technology иеленді.  

ФЭТ және сутекті цикл негізінде көрсету жүйесі Берлин аймағы 

Адлерсхоф-та күн энергетикасы бойынша ірі көрсету кешенінің аясында да 

жасалған. Көрсетілген барлық жобалар көрсетілімдік сипатта, 

қондырғылардың қуаты 5 кВт аспайды. Бұл, біріншіден, күн батареяларын 

қолданудың еуропалық ерекшеліктерімен (тиісті қуаты бар жеке тұрғын 

үйлерге арналған жүйелер) екіншіден – жоғары бағасы мен отын 

элементтерінің төменгі ресурсымен шартталған.  

Италияда 2003 ж. (Agrate) күн батареяларының блогын, күн-сутекті 

қондырғыны, ҚПЭ ОЭ, басқару жүйесін және бірқатар қосымша жүйелерді 

қамтитын сынамалы күн сутекті қондырғыны тәжірибелік пайдалану іске 

қосылған.  

Сынамалы энергоқондырғының негізгі тораптарының фотосуреттері 

3.11-3.14-суреттерде берілген. 

 

3.11-сурет – Сынамалы автономды күн-сутекті электр қондырғылардың күн 

батареяларының блогы (36 модулей PW1000) (Agrate, Италия) 

 

 
 

3.12 сурет – Сынамалы автономды күн-сутекті электр қондырғылардың  
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электролизері (3,6 кВт, 150 см3  30 элемент, қалыпты қысымы 30 бар) 

(Agrate, Италия) 

 

3.13 сурет - Сынамалы автономды күн-сутекті электр қондырғылардың 

электрохимиялық генераторы (2 кВт) (Agrate, Италия) 

 

 

3.14 сурет - Сынамалы автономды күн-сутекті энергоқондырғылардың 

сутегі қоймасы (4 м3, 10 бар) (Agrate, Италия) 

 

Қондырғы (3.15 сурет) 2004 жылдың басында іске қосылды. Авторлар 

мен журналистердің пайымдауынша, бұл әлемде алғашқы рет тәжірибе 

жүзінде іске асырылған экологиялық таза үйдің жобасы, энергиямен және 

ыстық сумен қамтамасыз ету күн-сутекті энергоқондырғы арқылы іске 

асырылады. Үй отын элементтерін, ең алдымен, көлікте қолдану бойынша 

зерттеулермен айналысатын Малазиялық Кебангсанск университетінің 

инженерлік факультетінің аумағында салынған. Үй және оның инженерлік 

жүйелерін профессор Kamaruzzaman Sopia және сәулетші Shah Jaafar 

Малайзияның Ғылым, технология және қоршаған орта министрлігінің 

қаражатына салған. Үйдің ауданы шамамен 100 м2, оның құрылысына шамамен 

$66 000 жұмсалды.  
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 3.15 сурет - Малайзиядағы күн-сутекті үй 

 

Энергияның алғашқы көзі болып үйдің төбесінде орналасқан және 

жиынтық шекті қуаты шамамен 5 кВт болатын 42 кремний поликристалды 

модульден тұратын фотоэлектрлі батарея табылады. Сутегі мен оттегінің 

өндірісі өнімділігі сутегі бойынша сағатына 1 нм3 дейін болатын қатты 

полимерлі электролизерде іске асырылады  (3.16-сурет) Электролизерді 

өндіруші және жеткізуші  PROTON Energy Systems компаниясы (АҚШ). 

 

 
 

3.16 сурет - HOGEN RE Series электролизері 

 

Электролизерде жасалған оттегі қоршаған ортаға шығарылады, ал сутегі 

электролизердегі қысымға сай 13,8 бар қысымда үйден тыс орналасқан келесі 

1500 литр ресиверде жинақталады. 

Ресиверде жиналған сутегі мына мақсаттарда пайдаланылады: 

– тағамды дайындау үшін ас үйде; 

– санитарлық қажеттілікке суды жылыту үшін; 

– үйдің электр жабдығын энергиямен қоректендіру үшін электр 

қуатын өндіретін әуе-сутекті отындық элементте. Тұтынушыларды энергиямен 

қамтамасыз етудің кепілдігі үшін қондырғының орталық желіге қосылу 

мүмкіндігі бар. 

ВВТЭ бар сутекті циклдің құрамына соңғыдан бөлек бағасы арзан емес 

электролизер, сондай-ақ циклдың төмен ПӘК кіретінін (ол ФЭМ көлемінің 
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өсуіне әкеледі) ескерсек, алынатын электр қуатының бағасы 100-120 руб./Вт·с 

жететінін көруге болады [24]. 

Бу турбинасы бар сутекті цикл технико-экономикалық тұрғыда жақсырақ 

көрінеді – қалыптасқан және жоғары ресурсты компоненттерді қолдану қызмет 

көрсету шығындарын күрт азайтады, ал осы жүйелер қолданылуы тиіс қуаттар 

ауқымы аккумуляторлардың басқа түрлерін пайдалануды қиындатады (сөз 

қуаты 1-100 МВт жүйелер туралы болып отыр). 

 

3.4 Электромеханикалық жинақтағыштар 

 

Электромеханикалық жинақтағыш (ЭМЖ) деп ары қарай пайдалану үшін 

электр қуаты нысанына түрленетін және беретін механикалық энергияны 

жинақтайтын құрылғыны атайды. 

ЭМЖ (немесе сермерлерді) ұзақ уақыт пайдаланудың мақсаты машина 

мен механизмдердің қалыпты жұмысын қамтамасыз ету. 

ЭМЖ-да энергия жинақталады, әдетте, сермердің айналма қозғалысының 

кинетикалық энергиясы түрінде, ЭМЖ қуаттандырған кезде механикалық 

немесе электр жетектің көмегімен айналады. Соңғысы ретінде қозғалтқыш 

режимінде жұмыс жасайтын электр машина (ЭМ) пайдаланылады. Кейбір 

ЭМЖ құрылғыларда инерциялық жинақтағыш элемент ретінде ЭМ роторы 

бола алады немесе ол қосымша сермермен үйлестіріледі. ЭМЖ қуатсызданған 

кезде механикалық энергия генератор режимінде істеп тұрған ЭМ арқылы 

электр қуатына айналады. Генератор ретінде басқа ЭМЖ білігіне орнатылған 

басқа ЭМ қолданылуы мүмкін.  

Осылайша, ЭМЖ бір қондырғыға біріккен механикалық инерциялық 

жинақтағыш және ЭМ (генератор, қозғалтқыш) білдіреді. Бұл ретте ЭМ 

қуаттандыру және қуатсыздану кезінде қайтымды түрлендіруші ретінде жұмыс 

жасайды. 

3.17 және 3.18-суреттерде Beacon Power компаниясының ЭМЖ блок-

модулі және оның қимасы берілген. 

3.18-суретте берілген блок-модуль энергиялық сыйымдылығы 250 кВт‧с 

және «қуаттандыру-қуатсыздандыру» циклдарының саны 5000 дейін. Үйкелуге 

өздігінен қуатсыздану – 2%. 

   ЭМЖ түрі мен арналымына қарай оның құрамына түрлі ЭМ жатады. 

ЭМ жалпы жіктелісіне сәйкес ауыспалы ток негізіндегі машиналарды 

(синхронды және асинхронды) және тұрақты ток машиналарын (ТТМ), соның 

ішінде коллекторлық немесе шұралы ТТМ және униполярлы машиналар 

жатады. 

ЭМЖ бар электроэнергетикалық қондырғының жалпы құрылымдық 

сұлбасы 3.19-суретте берілген. 
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3.17 сурет - Beacon Power компаниясының ЭМЖ қимасы. 

 

 

3.18 сурет – Жиынтық қуаты 2,5 МВт дейін ЭМЖ блок-модулі  
 

ЭМ заряд режимінде қозғалтқыш ретінде жұмыс істейді, тұрақты немесе 

ауыспалы токтың ИП-нан ЭҚ электр қуатын алады және М сермерлі 

айналдырады. Ротор берілген жылдамдықтағы агрегатқа жетпеген соң ЭМЖ 

энергияны сақтау режимінде жұмыс істей алады. БЖ басқару жүйесінің белгісі 

бойынша РА режимді ауыстырып қосқыш іске қосылады және ЭМЖ 

қуатсыздану режиміне ауысады, онда ЭМ генератор ретінде жұмыс істейді 

және ЭЭТ электр қуатын тұтынушыны қоректендіреді. К қайтымды 

коммутатордың болуы тұрақты ток ЭМ бар ЭМЖ үшін тән. К классикалық 

құрылысты машиналарда ЭМ электр механикалық қылшақты-коллекторлық 

торап ретінде орындалған, ал түйіспесіз шұралы К блогы басқарылатын 

жартылай өткізгішті түрлендірушіні білдіреді. Соңғысы ЭМ қозғалтқыш 

режиміндегі жұмысы кезінде терістегіш ретінде және ЭМ генераторлық 

режимде жұмыс жасауы кезінде түзеткіш ретінде әрекет етеді. 
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3.19 сурет - ЭМЖ электроэнергетикалық қондырғының құрылымдық 

сұлбасы 

 

Егер ЭМ қозғалтқыш немесе ауыспалы ток генераторы ретінде 

пайдаланылса, онда К блогы болмауы мүмкін (бұл жағдайға 3.19-суреттегі 

схемадағы қою сызықтарға сәйкес келеді). Осы нұсқаға ЖТБ жиілігін 

тұрақтандыру блогы тән, ол тұрақты ток қондырғыларында және ауыспалы 

токтың кейбір қондырғыларында жоқ. 

ЭМЖ бар нақты қондырғыларда кейбір қосымша элементтер болуы 

мүмкін, мысалы электр қозғалтқыштардың іске қосу құрылғылары, 

генераторлардың және т.б. жиілігі мен кернеуін тұрақтандыру және реттеуге 

арналған блоктар. Жалпы, ЭМЖ құрылымын және ЭМ түрін таңдау 

қондырғыға номиналды өлшемдері, жылдам әрекет етуі, электр қуатының 

сапасының көрсеткіштері, қуаттандыру-қуатсыздандыру режимдерінің 

ерекшеліктері, массалық-габариттік шектеулер, аппараттық сенімділік және 

т.б. қатысты қойылатын техникалық талаптармен анықталады.  

ЭМЖ ең кең қолданылатын салалары: 

- электрмен қоректендірудің дербес қондырғылары, соның ішінде 

көліктік арналымдағы;  

- кепілді қоректендірудің резевртік қондырғылары, олар электрмен 

жабдықтауда іркіліс тудырмайтын жауапты тұтынушылардың қызметін 

қамтамасыз етеді (мысалы, қоректендірудің штаттық көзінің апаты кезінде); 

- ірі масштабты электр энергетикалық қондырғылар; 

- электр физикалық кешендер (термоядролық қондырғылар, қарапайым 

бөлшектердің жылдамдатқыштары – синхрофазотрондар, қуатты 

плазмотрондар және т.б.); 

- гидроскопиялық құрылғылар, олар, мысалы, ұшу аппараттарын (ҰА), 

теңіз көліктерін бағыттау және бағдарлау жүйелерінде пайдаланылады. 

Жалпы, ЭМЖ энергиясы мен қуаты шкаласының кең ауқымында алуан 

түрлі қолданылады. 
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3.5 Магнитті - гидродинамикалық электр генераторлары 

 

Магнитті - гидродинамикалық электр генераторлары (МГДГ) жылу 

электр генераторлардың бір түрі. Оның жұмысы жұмыс денесінің магнитті 

өріспен өзара байланысына негізделген. Мәселен, компрессорда сығылған ауа 

жану камерасына беріледі, мұнда берілетін отын жанады. Жану өнімдері 

камерадан үдемелі шүмекке түседі, онда жұмыс денесінің энергиясы ағынның 

сыртқы кинетикалық энергиясына айналады. Шүмектен газ МГДГ арнасына 

түседі. Арнадан өткен соң ағынның кинетикалық энергиясы электр 

энергиясына айналады, ол тұтынушыға беріледі. Арнадан жұмыс денесі 

атмосфераға түседі немесе электр генераторды айналдыратын жылу 

турбинасына түседі [3]. 

Механикалық энергияны МГДГ-да электр энергиясына түрлендіру 

классикалық генераторларда пайдаланылатын ұстанымдарға ұқсас. Магнитті 

өрісте орын ауыстыратын электр зарядқа күштік сызықтардың бағытына 

перпендикуляр қозғалыстың бағытына перпендикуляр механикалық күш әсер 

етеді. Осы күштің бағыты сондай-ақ зарядтың белгісіне байланысты. Бұл 

электр қуаттандырылған бөлшектердің ағыны магнитті өрісте кеңістікті оң 

(иондар) және теріс (электрондар) зарядтарға бөлінеді. Потенциалдардың алуан 

түрлілігі пайда болады, оны біз электронды пластиналар арқылы электр 

тогының тұйықталған сыртқы тізбегін құру үшін пайдалануға болады. Кәдімгі 

генераторларда потенциалдардың әртүрлілігі (ЭДС) мысты орамдарда 

туындайды (1 текті өткізгіштер), МГДГ-да ионды газдарда (2 текті өткізгіштер) 

туындайды. Электрондар электродтарға жіберіледі және электр тогын құрып, 

сыртқы тізбекке жіберіледі. Жіберілетін электрондарды өтеу үшін газды 

ағынмен бірге енгізілуі тиіс. Магнитті өріс пен алынатын электр тогының өзара 

байланысы электрон тасымалдайтын газ ағынын тежеуге әкеледі. Газдар 

бастапқы жылдамдығының жартысын жоғалтқан кезде теориялық бастапқы 

кинетикалық энергиясының 75 % тұрақты токтың электр энергиясына айналуы 

мүмкін [3]. 

Осылайша, МГДГ қондырғылары жылу энергиясын электрге тікелей 

айналдыратын қондырғылар емес. Оларда алдымен жылу энергиясы иондалған 

жұмыс денесі ағынының механикалық энергиясына айналуы жүреді, ал МГДГ 

арнасында ағынның механикалық энергиясы электр энергиясына айналады. 

МГДГ үшін жұмыс денесі болып электр өткізгішті газ (бейтарап 

молекулалар, иондар және бос электрондардың қоспасы – төмен 

температуралы плазма) плазма күйіндегі газ (заттың төртінші агрегаттық 

жағдайы), сұйық металдар табылады.  

МГДГ әрекет ету принципі ионды газдарда және сұйықтықтарда 

байқалатын ионды өткізгіштікті пайдалануға негізделген. Газдың жеткілікті 

термиялық иондануын қамтамасыз ету үшін жұмыс денесінің жоғары 

температураларын алуға болады. МГДГ арнасына кірісінде жұмыс денесінің 

температурасы жоғары (органикалық отын 2500 °С үшін дейін, қарапайым газ- 

турбиналы қондырғыларда 650–800 °С). Жоғары температуралар жану 
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камералараы, арналар, электродтар және жұмыс денесін дайындауға қатаң 

талаптар қояды [3]. 

Жану камералары мен МГДГ арналарын дайындау үшін магний тотығы, 

стронций цирконаты, кальций цирконатының керамикасын қолданады. 

Арналардың электродтары түрлі тотықтар, карбидтер, боридтер негізіндегі 

керамикадан дайындайды. 

Магнитті қысым мен электр тогы әсерінің үйлесімі плазманың цилиндрлі 

элементінің ішіне бағытталған қысымды тудырады. Бұл әсердің атауы өздігінен 

сығылу әсері. Плазмаға тұрақсыздық тән, ол жанған плазмалық іздің иілуіне 

әкеледі, соңғысы контейнер қабырғасына тиіп, салқындайды және өздігінен 

сығылу әсері жоғалады. Егер контейнерді сығылған плазманың шеттерінің 

бойымен магнитті өріс тудыратын шарғылармен ораласа бұл құбылыстың 

алдын алуға болады.  

МГДГ кең қолданысы заманауи энергетиканың дамуына елеулі әсерін 

тигізуі мүмкін. МГД әдістің электр қуатын өндіруден басты ерекшелігі – бұл 

кәдімгі турбиналар мен электр генераторлардың қолданылуын талап етпейтін 

газ ағынынан тікелей токты алу. МГД электр станциялар ГЖЭС сияқты ЭЭЖ-

та шекті-апатты ретінде пайдаланған тиімді. Олар тәулігіне 2-4 сағат беру 

режимінде жұмыс істейді, қалған уақытта арнайы қоймаларда газ тәрізді оттегі 

жинақталады. МГД- электр станциялардың оптималды өлшемдерін таңдаудың 

анықтаушы критерийі – қондырғының белгіленген жұмыс сағаттарын ескере 

отырып, электр қуатының бір киловатт-сағатының минималды бағасы. Алдын-

ала бағалау бойынша МГД – электр станцияға меншікті капитал салымдары 

(оттекті қондырғының бағасын ескермей) 

 

КМГД = (0,75 … 0,855)· КГТҚ, 

 

мұнда КГТҚ − әуе қозғалтқыштары негізіндегі шекті ГТҚ меншікті 

капитал салымдары. 

Осылайша, қуаты 300 МВт, жылына 500 с бойы жұмыс істейтін МГД 

электр станциялардағы меншікті капитал салымдары орташа есеппен шамамен 

40 долл./кВт құрайды. Технико-экономикалық көрсеткіштер бойынша ол ГТҚ 

бәсекеге қабілетті. 

АҚШ-та жасалған алғашқы тәжірибелік МГД-қондырғы 32 МВт қуатын 

бірнеше секунд ішінде дамытты. Циклды ұзартудың кейінгі амалдары нәтиже 

бермеді және сол кезден бастап АҚШ-та МГД-проблемамен жұмыс жасау 

шектеулі ауқымда жүргізіледі. 

Кеңес уақытында Ресейде осы салада белгілі бір табысқа жете алдық. 

МГД-генератордың тәжірибелік үлгісі жасалды, оның есептік қуаты 10 МВт. 

Ол сынақтардың ұзақ циклынан өтті, нәтижесінде жұмыс режиміне шығу 1,25 

с ішінде іске асырылатыны анықталды. Жұмыстың үздіксіздігі сыртқы 

жағдайлармен шектеледі және 5-7 минутты құрайды [3]. 
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Сонымен қатар У-02 және У-25 екі тәжірибелік қондырғы құрылды. 

Соңғысы 250 с бойы 10 МВт дейін қуатын дамытты және қуаты 500 МВт 

өнеркәсіптік МГД- электр станцияны жобалау кезінде негізге алынды [3]. 

Осы МГД электр станциясының блогы есептік қуаты 250 МВт МГД-

қондырғыны және қуаты 300 МВт стандартты бу турбинасын қамтуы тиіс. 

Классикалық жылу сұлбасы бойынша жұмыс істейтін энергоблоктармен 

салыстырғанда отынның шамамен 20 % үнемдеуге мүмкіндік береді. Бірінші 

буындағы МГД электр станциялардың ПӘК шамамен 50 %, екіншісі 60 % дейін 

болуы керек. Бұл ретте, МГД генератордың ПӘК сәйкесінше 8–10 % және 18–

20 % құрайды. Отынды үнемдеумен қатар МГД электр станция қоршаған 

ортаны аздау ластайды. Олардың маневрлік қасиеттері жоғары – МГД 

генераторды автоматты іске қосу ГТҚ 5-10 с салыстырғанда 1,25 с іске асырады 

[3]. 

МГД электр станциялардың кемшіліктері жинақтағыштарға қарағанда МГД 

қондырғыларды қолдану ауқымы тар, себебі біріншісін жүктеме кестесінің бос 

орындарын толытур үшін пайдалануға болмайды, сондай-ақ маневрлік қасиеттері 

нашар. Сонымен қатар, МГД электр станцияларды кеңінен енгізу күрделі 

ғылыми-техникалық және құрылымдық проблемаларды шешуді талап етеді. 

 

3.6 3-ші тарау бойынша тұжырымдар 

 

ЭЭЖ энергияны тұтыну режимдері тәулік ішінде кең ауқымдарда 

өзгереді. Ол халық шаруашылығының, өнеркәсіптік және коммуналды-

тұрмыстық жүктемемен үйлескен негізгі салалары бойынша электр тұтыну 

құрылымларының әсерімен, жүктеме деңгейлері мен ауысымды ұйымдастыру 

және т.б. әсерімен қалыптасады.  

Пайдаланудағы ерекше қиындықтарды жүктеменің минимумына 

қатысты, негізінен, түнгі уақытта төмендеуді тудырады. Кең таралған турбо 

генераторлардың жұмысы осындай жүктеме кезінде қымбатқа түседі және 

толық қуатпен тұрақты жұмыс жасауға қарағанда ПӘК төмендейді. 

 Осы кемшілікті жоғарыда келтірілген ЭЭЖ (ГЖЭС, ГЖЭС, отындық 

элементтер және кинетикалық жинақтағышлар негізіндегі электр генераторлар) 

пайдалану арқылы мүмкін, олар электр қуатын түрлі энергияны жинақтау және 

беру, қажет кезде электр қуатының есептік саны негізінде энерго жүйеге беру 

үшін түнгі уақытта пайдалана алады. ВАГЖЭС, ЭМЖ және МГДГ қолдану 

процестері жылдам өтетін жүйелерде тиімді. 

 

4. Электр және магнитті энергия негізіндегі электр энергиясын 

жинақтағыштары  

 

Энергияны осы күйде көп рет түрлендіруге болмайтындай сақтау 

қызығушылық тудырады. Оны электр энергиясын жинақтағыш (ЭЭЖ) 

көмегімен іске асыруға болады, оған сыйымдылықты жинақтағыштар (СЖ), 
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индуктивті жинақтағыштар (ИЖ), соның ішінде асқын өткізгішті 

жинақтағыштар (АӨЖ) жатады.  

ЭЭЖ және ЭЭЖ параллель жұмыс жасаған кезде олар басқарылатын 

шұралы түрлендіргіштің көмегімен байланысады, себебі электр қуатын 

жинақтау тек тұрақты ток кезінде ғана ықтимал. 

 

    4.1 Сыйымдылықты жинақтағыштар 

Дербес жүктемеге жұмыс жасайтын сыйымдылықты жинақтағыштың 

принципиалдық сұлбасы 4.1-суретте берілген. Екі металл пластиналар 

(қоршау) 1 оқшаулағыш қабатымен бөлінген 2. Конденсатор электр қуатының 

көзінен қуаттандырылады 3, ауыстырып қосқыш 4 а қалпында тұрады. 

Ауыстырып қосқыш қосылған соң қуаттандыру процесі конденсатордың 

қоршаулары арасындағы потенциалдардың алуан түрлілігі қоректендіру 

көзінің кернеуіне тең болмайынша жүреді.  

 

 

4.1 сурет - Қарапайым конденсатордың сұлбасы 

 

Әдетте, қуаттандыру процесі жылдам жүреді және бірнеше минутқа 

созылады. Ауыстырып қосқыш қалпында 0 (бейтарап қалпы) конденсатор 

бірнеше уақыттың ішінде энергияны сақтауға қабілетті. Ауыстырып қосқыш 

бұрылған кезде 4 б қалпында конденсатор  жүктемеге 5 тұйықталады және 

электр қуаты түрінде тікелей жинаған энергиясын береді [3]. 

Конденсатордағы энергия конденсатордың оқшаулағышында электр 

өрісінің қуаты түрінде сақталады. Егер С [Ф] сыйымдылығы бар конденсатор 

U [В] кернеуге дейін қуаттандырылса, онда онда жинақталған энергия Е [Дж] 

мынаны құрайды. 

 

.
2
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=  

 

3-суретте көрсетілген қарапайым жазық конденсатордың сыйымдылығы 

геометриялық өлшемдері және оқшаулаудың физикалық қасиеттерінің негізінде 

жеңіл есептеледі.  

 



61  

,
S

C о


=  

 

мұнда εо = 8,85 . 10-2 Ф/м – электр тұрақты; 

ε – оқшаулағыштың диэлектрлі салыстырмалы өткізгіштігі немесе 

диэлектрлі тұрақты;  

S – конденсаторды қоршау алаңы, м2;  

δ – оқшаулағыш қалыңдығы, м. 

Соңғы формулаға сәйкес, энергия Е және конденсатордың көп дәрежедегі 

меншікті энергиясы (төменде қараңыз) δ тәуелді. δ қалыңдығы аз болған сайын, 

осы көрсеткіштер жоғары. Алайда, δ тек белгілі δmin мөлшерге дейін ғана азайтуға 

болады, ары қарай азайту оқшаулағыштың электр тесілуін тудырады және 

конденсатор істен шығады. Епр. тесулік кернеулігі конденсатор материалының 

маңызды сипаттамасын білдіреді.  

Конденсатордың жұмысы үшін электр өрісінің кернеулігі U/δ  

конденсаторда Епр тесулік кернеулігіне тең болатын еді. Анығында, кем бірлік 

қорының коэффициентін енгізуге тура келеді [3]. 

Конденсатордың меншікті қуатын толық энергиясын массасына бөліп 

анықтаймыз, оқшаулағыш массасын алуға болады ,SМ = (алғашқы 

жақындатудағы қоршау массасын қарамаймыз). Сонда 
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Егер үстіңгі шегі ретінде U/δ Епр алсақ, онда меншікті қуаттың 

максималды мәні 
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Осылайша, конденсатордың меншікті энергиясы ε, ρ, Епр шамаларымен 

анықталады. Генитакстан жасалған оқшаулағышы бар конденсатор үшін еmax = 7,5 

Дж/кг, полиэтилен үшін еmах = 408 Дж/кг. 

 

Кәдімгі конденсаторлар үшін меншікті энергия салыстырмалы үлкен емес. 

Сонымен қатар оларда энергияны сақтау ұзақтығы ға үлкен емес, токтың 

жылыстап кетуі бар. 

Сондықтан осындай конденсаторларды арнайы жағдайларда ғана энергия 

жинақтағыш ретінде қарастырады. 
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4.2 Суперконденсаторлар 

 

Суперконденсатор жылдам өтпелі процестерді түрлі электр сұлбаларда 

өтеуге арналған импульсті электрохимиялық құрылғыны білдіреді. Түрлі 

типтегі аккумуляторлардан аз энергиялық сыйымдылығымен (бірліктер 

Вт·с/кг) және үлкен меншікті қуатпен (2-10 кВт/кг) ерекшеленеді. ЕСК 

жұмысында фарадейлік процестердің болмауы аккумуляторлармен 

салыстырғанда ресурстарының артуына, сонымен қатар қуатсыздану тереңдігі 

бойынша шектеулердің болмауына алып келеді. 

Екі қабатты суперконденсатор (ЕСК) электролит толтырылған 

айырғышпен бөлінген екі кеуекті электрон өткізетін электродтан тұрады  (4.2 

сурет).  

 
 

4.2 сурет - ЕСК бірлік ұяшығының сұлбасы 

 

ЕСК-да энергияны жинақтау процесі екі электродта олардың арасында 

потенциалдарды жеткілікті үлкен айырмашылықпен зарядты бөлу есебінен іске 

асырылады. Потенциалдардың айырмасы әдетте электролитті жіктеу 

кернеуінің шамасымен анықталады. Бұл шама сулы (сілті және қышқыл) 

электролиттер үшін 1,23 В және органикалық электролиттер үшін 2,5-4 В 

аумағында болады. Екі қабатты электр қабатта (ЕЭҚ) жүретін процестер екі 

өткізгіштің шекарасында қарапайым конденсаторда өтетіндерге барабар, 

алайда бұл жағдайда түрлі зарядтағы қоршаулардың арасындағы қашықтық 

бірнеше атомаралық ұзындықтарды құрайды, себебі анығында бір қоршау 

электронды өткізгіштегі электродармен берілген, олар үстіңгі қабатта 

топтастырылған, ал екіншісі – электролиттің оң иондарымен (катион) катодтың 

бетінде сіңірілген.  [26]. Анодта қабат электронды өткізгіштің 
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электрондарымен бірігу және электролиттің теріс иондарының сіңірілуі 

есебінен қалыптастырылады. Осылайша, максималды сыйымдылыққа 

қолжеткізу үшін электролиттің электронды өткізгішпен байланысуының үлкен 

бетін қамтамасыз етуге болады. Сондықтан электронды өткізгіш ретінде, 

әдетте, нанокеуекті көміртекті материалдар қолданылады. Сұйық электролит 

әдетте кеуекті полимер немесе қысқа тұйықталуды болдырмау үшін 

электродтарды бөлетін асбест айырғышқа салынады. Суперконденсатор 

жинақтаған энергияны арттыру үшін бөлінудің кернеуі жоғары органикалық 

электролиттер пайдаланылады [27]. 

4.1-кестеде АҚШ, Жапония, Корея, Франция, Германия және 

Австралияның жетекші өндірушілері дайындап шығаратын СК сипаттамалары 

берілген [28]. 

Тараудың басында айтылған суперконденсаторлардың ерекшеліктерін 

ескере отырып, оларды аккумуляторлармен гибридті жүйелерде пайдалану 

тиімді. Бұл жағдайда суперконденсатор өндірудің қысқа шектеріне немесе 

электр қуатын тұтынуға реакция береді, осы кезде аккумулятордың ресурсын 

арттырып, бар сұлбаның сыртқы әсерге жауап беру уақытын қысқартады. 

Осындай сұлбалар ЖЭК негізіндегі ЭҚ (кернеудің  ауытқуын тегістеу) және 

дәстүрлі ЭҚ өндіретін электр қуатының сапасын арттыру, электр көлік 

құралдарында және гибридті автокөліктерде (тежелу энергиясын қайта алу 

және көлік құралының екпіндеуі), әсіресе, төменгі температураларда рентген 

қондырғыларының жұмысын және ДГҚ жылдам іске қосу үшін пайдаланылады 

[26]. 

ЖЭК бар энергоқондырғыларда осындай жүйелерді дизельдің 

жұмысында да, жел қондырғысында да пайда болатын, ауытқумен туындайтын, 

секундтан кем уақытта қуаттың жылдам тербелістерін тегістеу үшін гибридті 

жел-дизельді қондырғыларда пайдаланылу үрдісі байқалады.  

Сонымен қатар суперконденсаторларды айқын көрінетін импульсті 

жүкте жүйелерінде – фото электр су көтергіш жүйелерде қолдана отырып, 

елеулі үнем жасауға болады, мұнда қуаттың қысқа мерзімді берілісі сорғы 

қозғалтқышын іске қосу немесе [29] сипатталған импульсті таратқыштарды 

автономды қоректендіру көздері үшін қажет.  
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4.1 кесте - Суперконденсаторлардың сипаттамалары 

Device 
V 

rated 

C 

(F) 

R 

(mOhm) 

RC 

(sec) 

Wh/kg 

 
W/kg 

(95%) 

Wgt. 

(kg) 
Vol. lit. 

Maxwell 2.7 2885 375 1.08 4.2 994 .55 .414 

Maxwell 2.7 605 .90 .55 2.35 1139 .20 .211 

ApowerCap 2.7 55 4 .22 5.5 5695 .009 --- 

Apowercap 2.7 450 1.4 .58 5.89 2574 .057 .045 

Ness 2.7 1800 .55 1.00 3.6 975 .38 .277 

Ness 2.7 3640 .30 1.10 4.2 928 .65 .514 

Ness (cyl ) 2.7 3160 .4 1.26 4.4 982 .522 .38 

Asahi Glass 

(пропилен 

карбонат) 

2.7 1375 2.5 3.4 4.9 390 .210 .151 

Panasonic 

(пропилен 

карбонат) 

2.5 1200 1.0 1.2 2.3 514 .34 .245 

EPCOS 2.7 3400 .45 1.5 4.3 760 .60 .48 

LS Cable 2.8 3200 .25 .80 3.7 1400 .63 .47 

BatScap 2.7 2680 .20 .54 4.2 2050 .50 .572 

Power Sys. 

(Актив. 

уголь, 

пропилен 

карбонат) 

 

3.3 1350 1.5 2.0 4.9 650 .21 .151 

Power Sys. 

(Графит. 

уголь, 

пропилен 

карбонат) 

 

3.3 

3.3 

1800 

1500 

3.0 

1.7 

5.4 

2.5 

8.0 

6.0 

486 

776 

.21 

.23 

.15 

.15 

Fuji Heavy 

Industry-

hybrid 

(AC/ Графит. 

Уголь) 

3.8 1800 1.5 2.6 9.2 1025 .232 .143 

JSR Micro 

(AC/ Графит. 

Уголь) 

3.8 
1000 

2000 

4 

1.9 

4 

3.8 

11.2 

12.1 

900 

1038 

.113 

.206 

.073 

.132 
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4.2 кесте - Суперконденсаторлардың ерекшелігі 

  СК, типі 

кДЖ/В 
U, B C, Ф I max 

разряда, A 

Ұзындығы, 

mm Ø=230 

Массасы, 

кг 
қолдану саласы 

914 14 100 670 120 12,5 Жеңіл және жүк 
автомобильдерінің, 
тракторлардың, 
комбайндардың, ауыл 
шаруашылығы, 
коммуналдық, жол-
құрылыс және өзге де 
автотракторлық 
техниканың ІЖҚ іске 
қосу; 

Жол машиналарының 

дизельдерін, жөндеу-

қалпына келтіру 

поездарын, 

рефрижераторлық 

вагондарды іске қосу 

12/14 14 140 1350 160 17,5 

25/14 14 255 2000 275 27,0 

4028 28 100 2400 310 30,0 

60/28 28 180 2400 500 40,0 

60/28А 28 320 3000 500 40,0 

70/36 36 110 1800 510 40,0 Гибридті көлік, 

электромобиль, 

электрокар, үздіксіз қуат 

көздері 
90/300 300 2,0 500 570 38,0 

40/96 96 8,5 1300 390 34,0 
Магистральдық 

маневрлік тепловоздар-

дың дизельдерін іске 

қосудың конденсатор-

лық жүйесі 

40/64 64 23,0 2125 415 38,0 

1,5/18 15 7,0 500 120 10,0 

Үздіксіз 

қоректендіру 

агрегаттары, 

коммутациялық 

аппараттардың электр 

жетегі, Акустикалық 

жүйелер, навигациялық 

маяктар, импульстік 

көздер 

33/200 200 1,65 330 290 30,0 

20/150 150 1,8 375 265 23,0 

15/175 175 1,0 350 235 21,5 

40/300 300 0,9 400 490 40,0 

160/800 800 0,9 1000 720 50,0 

372700 2700 0,01 2000 600 45,0 
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0,1 ÷ 10 с шамасындағы уақыт ішінде энергияны импульсті бөлу қажет 

болатын салаларда СК қолдану анағұрлым тиімді, мысалы:  

- жеңіл және жүк автокөліктердің, локомотивтердің, арнайы техниканың 

пайдаланудың қолайсыз шарттарында (қоршаған ортаның экстремалды 

температуралары, қуатсыздандырылған аккумулятор батареясы) ішкі жану 

қозғалтқыштарын (ІЖҚ) кепілді қосылуын қамтамасыз ету 

- жауапты тұтынушыларды: басқару жүйелерін, өмірді қамтамасыз ету, 

байланыстар, қауіпті өндірістер және т.б. үздіксіз электрмен жабдықтау 

жүйелері;  

- импульсті технологиялық жабдықтар, рентген аппараттары және 

медициналық арналымдағы басқа құралдар;  

- жел және су генераторларымен, күн батареяларымен үйлесімділікте; 

- электромобильдерді үдету және тежелу кезінде энергияны қайта алу 

үшін импульсті қуат көздері;  

- бағыты белгілі габариті кішкентай электр көлік құралдарында 

аккумуляторлардың орнына. 

СК артықшылықтары: жану және жарылу қаупі бар; механикалық 

төзімділігі жоғары; жоғары асқын кернеудің және қысқа тұйықталу токтарына 

төзімді; пайдалану процесінде қызмет көрсету жоқ; жоғары сенімділік, қызмет 

ету мерзімі үлкен; жұмыс температураларының ауқымы -45°C …+50°C; улы 

заттары жоқ; құрылысы қарапайым, пайдаланылатын материалдар қымбат 

емес; қолданылатын технологиялық процестердің өнімділігі жоғары. Бұл жаңа 

СК салыстырмалы төмен бағада топтамамен өндіру мүмкіндігін береді. 

 

4.3 Индуктивті жинақтағыштар 

Индуктивті жинақтағыштарда энергия магнитті өрістің энергиясы түрінде 

жинақталады. Индуктивті жинақтағыш L индуктивтілігі бар шарғы түрінде, оның 

бойымен i ток өтеді, соның арқасында мына энергиясымен магнитті өріс пайда 

болады 

W = 0,5Li2. 

 

Индуктивті шарғыдан басқа ИН бар энергоқондырғыда қуаттандыру көзі 

(ҚК) – қуаттандыру құралы, К1 және К2 коммутаторлар, Н жүктеме бар, мысалы 

4.3 а-суретте көрсетілгендей, ИЖ ҚК-ға К1 арқылы қосылғанда t3 уақыт ішінде 

ИЖ қуаттандыру режимі іске асырылады (4.3, а сурет). К2 тұйықтаған және К1 

тұйықсыздандырған кезде ИЖ тогы Н арқылы өтеді және жинақталған 

энергияның негізгі бөлігі жүктемеге разряд tр уақыты ішінде беріледі. Әдетте, tр < 

t3  (немесе tр<< t3 ) режимдері іске асырылады, осының арқасында ИЖ қуаты 

қуаттандырған кезде қуаттандыру циклының қуатынан анағұрлым көп. 

Сондықтан ИЖ жинақтағыштардың басқа түрлері секілді қуат трансформаторы 

ретінде пайдаланылуы мүмкін – ол қуаттандыру кезінде энергияны ұзақ уақыт 

жинақтаған соң қуатсызданған кезде электр қуатының қуатты тұтынушыларын 

қысқа мерзімді қоректендіруді қамтамасыз етеді. 
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    а) б) 

 

4.3 сурет - ИЖ сұлбасы (а) және ондағы токтар мен кернеулердің өзгеру 

сипаты (б) 

 

ИЖ ерекшелігі ол К2 тұйықталу және К1 тұйықсыздану кезінде ток көзі 

ретінде қарастырыла алады, себебі ИЖ белсенді жүктемеге ауыстырылғанда 

ондағы ток сыртық тізбектің құрылымына тәуелсіз үздіксіз сақталуы тиіс.  

Егер жүктеме тізбегінің кедергісі үлкен болса, онда токтың тұрақтылығы 

арқасында ауыстырып қосу мезетінде ИЖ қысқыштарындағы кернеу үлкен 

мәнге жетеді, ол жинақтағышты қуаттандыратын қоректендіру көзінің 

кернеуінен көп есе асып түседі. Осылайша, ИЖ көмегімен қуаты мен кернеуі 

жоғары электр энергиясын түрлендіруге болады. ИЖ токтар мен кернеулердің 

қуаттандыру және қуатсыздану кезіндегі өзгеру сипаты 4.3, б суретте 

көрсетілген. 

Егер К2 коммутаторы бар тармақ болмаса, ИЖ электр сұлбасы 

қарапайымданады, ал Н жүктеме К3 коммутаторымен параллель 4.3 а суретінде 

сызықпен көрсетілгендей ИЖ-мен жүйелі қосылады. Осындай сұлбада К1 ИЖ 

тек бастапқы қосу үшін ғана қызмет етеді және циклдардың берілген санымен 

бар жұмыс кезеңіне қосулы қалады, ал жүктемені қоректендіру мерзімді түрді 

К3 тұйықталып және тұйықсызданып отырады. 

К3 тұйықталған ток кезінде L индуктивтілік Imax дейін өседі, К3 

тұйықсызданған кезде ток жүктеме арқылы өтеді және Imin дейін түседі. 

Айырмашылығы 0,5 L ( 2

min

2

max II − ), бұл шығындарды қоспағанда, бір цикл ішінде 

жүктемеге берілетін энергияны анықтайды. Осындай сұлба жиілігі f   1Гц және 

одан артық жүктемені циклды қоректендіру кезінде орынды.  

Оның артықшылығы қуаттандыру және қуатсыздану кезінде бір ғана 

коммутаторды пайдалану болып табылады. Сұлбаның кемшілігі – ИЖ арқылы 

артық кернеу кезінде разрядты токты тұйықтау. 

Энергияны жинақтау және шығарумен байланысты процестерден бөлек 

ИЖ-да электро магнитті күштер және олар тудыратын механикалық кернеулері 

үлкен рөл ойнайды, себебі ИЖ-да күшті магнитті өрістерде елеулі токтар өтеді. 

Сондай-ақ үлкен токтардың есебінен шарғыларды салқындату процестерін 

дұрыс ұйымдастыру өте маңызды. 

u, i 

tp 

u3 

i3 

t3 

ip 

up 
ИП н 

н 

i3 

к3 

к2 к1 

iр 

t 
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Осылайша, ИЖ талдау шарғылардың беріктіктік сипаттамалары және 

ИЖ құрылымдық элементтерін ескере отырып, электромагнитті және жылулық 

процестерді бірлескен қарастыруды қамтуы тиіс. 

ИЖ артықшылықтары: құрылыстың қарапайымдылығы және 

тұрақтылығы, жақсы энергетикалық және масса-ауқым көрсеткіштері 

(жинақталған энергияның 105 – 106 Дж артық деңгейінде ИЖ меншікті 

энергиясының мәні 5–10 Дж/г және одан артыққа жете алады), төменгі вольтты 

реттелмейтін көздерден қоректендіру мүмкіндігі, жоғары сенімділік. 

ИЖ кемшіліктеріне жылдам әрекет ететін күштік коммутаторларды 

(ажыратқыш), белсенді аймақтағы үлкен электр динамикалық күш салу және 

сәйкесінше салқындату жүйелерімен күрделенген беріктіктік элементтерінің 

болуын жатқызуға болады. 

ИЖ қолданылу саласы өте ауқымды. Олар электр физикалық 

қондырғыларда, технологиялық жабдықтарда, дербес электр энергетикалық 

жүйелерде және т.с.с.  электр қуатының қуатты тұтынушыларын қысқа 

мерзімді қоректендіру үшін пайдаланылады. Өнеркәсіптік энергетикада қуатты 

ИЖ жасаудың жобалары талқылануда. ИЖ қолданудың жаңа түрлері 

басқарылушы термо ядролық синтез, сонымен қатар объектілерді бір секундта 

ондаған километрлер жылдамдыққа дейін үдетуге мүмкіндік беретін 

электродинамикалық массаларды (макроденелер) жылдамдатқыштарды жасау 

бойынша жұмыстармен байланысты. Жинақтағыш тікелей жылдамдатқышға 

тікелей қосылады және жоғары кернеуде үлкен токтармен қоректендіруді 

қамтамасыз етеді. Осындай түрдегі қондырғылар қажетті аппаратураны 

ғарышқа шығару, Жер бетінен экологиялық зиянды қалдықтарды жою, 

реактивті тартылысты жасау үшін қызмет ете алады. 

 

4.4 Асқын өткізгішті индуктивті жинақтағыштар 

 

Асқын өткізгішті құбылысқа негізделген энергияны жинақтағышты 

қолданса, индуктивті аккумуляторларда энергияның аса көп мөлшерін 

жинақтауға болады. 

Физикадан барлығымыз білеміз, температура төмендеген сайын 

өткізгіштердің электр кедергісі азаяды. Кейбір металдар (қорғасын, қалайы, 

мырыш, алюминий және т.б.) және қорытпалары төменгі температураларда 

асқын өткізгіштерге айналады, яғни токты шығынсыз өткізеді. 

Бірінші текті асқын өткізгіштер деп аталатын аталған асқын өткізгіштер 

шағын токтар немесе магнитті өрістерде асқын өткізгіштік қасиеттерінен 

айырылды. 

1961 ж. американдық физик Кунцлер екінші текті асқын өткізгіш – 

ниобий мен қалайының қорытпасынан жасалған сымды сынады. Ол арқылы 

тығыздығы 1000 А/мм2  өткізе алды. 

Сол кездегі ең күшті электромагниттердің өзі де осы асқын өткізгішті 

бұза алмады. Осы кезден қолданбалы асқын өткізгіштік бойынша 



69  

жұмыстардың көшкін тәрізді өсуі басталды: екінші текті мыңдаған асқын 

өткізгіштер белгілі. 

ИЖ асқын өткізгіштерін орау сұйық гелийі бар криостатқа салынған 

екінші текті асқын өткізгіштерден (NbTi, Nb3Sn, V3Ga және т.б.) орындалады. 

Осындай АӨИЖ орташа тығыздығы (0,5…1)109 А/мм2 жете алады. Осының 

арқасында АӨИЖ басқа ИЖ салыстырғанда анағұрлым энергияны сыйымды 

болып келеді. Сонымен қатар АӨИЖ-да омдық шығындар (стационарлы 

немесе статикалық тәрізді процестерде) және АӨИЖ ПӘК жоғары мәндерге 

жетеді. 

АӨИЖ шығындары сымдардағы, құрылымдық элементтерде құйынқы 

токтардың есебінен токтың жылдам өзгеруінде туындайды (негізінен 

қуатсыздану кезінде) туындайды. АӨИЖ номиналды режимдеріндегі 

шығындарға ток сымдарындағы және криостат қабырғалары арқылы жылу 

ағынындағы шығындар жатады. 

АӨИЖ-дегі шығындардың әр ватына рефрижераторлы қондырғының 

шамамен 0,5…1 кВт қуаты болуы керек. Осылайша, АӨИЖ күрделі криогенді 

қамтамасыз етуді және жоғары бағаны қажет етеді. Сондықтан оларды энергия 

қоры көп кезде пайдаланған орынды. Бірқатар елдерде 100 МДж дейін 

энергиясы бар АӨИЖ тәжірибелік және өнеркәсіптік қондырғылар жасалуда. 

Біздің елімізде және шетелде қуатты ЭЭЖ жүктемелерінің кестесін тегістеу 

және электр қуатын сақтау үшін 1012 … 1014  Дж дейінгі энергиясы бар ірі АӨИЖ 

жобалануда.  

Осындай АӨИЖ тән өлшемдері жүздеген метрлерді құрайды және 

оларды орналастыру үшін үлкен электромагниттік күштерді қабылдайтын 

тасты жері бар жерасты өнімдерін пайдалану ұсынылады. 

АҚШ-та энерго жүйелердің бірін тәжірибелік пайдалануға энергиялық 

сыйымдылығы бар 30 МДж АӨИЖ қосылды. 

АӨИЖ негізгі басымдықтары басқа жүйелердің алдында келесідей: 

1. Түрлендіру сұлбаларының ПӘК жоғары (95–98 % дейін). 

2. Жинақталатын энергияның жоғары тығыздығымен байланысты 

жиынтықтылығы (108 Дж/м3 дейін). Меншікті энергиялық сыйымдылық 

жинақталатын энергияның абсолютті мәнінің өсуімен артады, бұл жүйе 

ауымының артуы кезінде меншікті шығындардың төмендеуін анықтайды. 

3. АӨИЖ қуатының мәнінде физикалық шектеулердің болмауы, себебі 

энергия оларда электр түрінде жинақталады. 

4. Жұмыс циклы (108-нан 10-3с дейін) уақытын өзгертудің кең ауқымы 

және жылдам әрекеті (қуаттандыру-қуатсыздану режимін ауыстырып қосу) 

0,01 с ішінде іске асырылуы мүмкін (өнеркәсіптік жиілік тогының ½ кезеңі). 

Жүктеме кестесін өзгертуге «нәзік» әсер ету.  

5. Орналасуын таңдау проблемасын қарапайымдататын шамалы 

экологиялық әсер. 

АӨИЖ аталған басымдықтары шекті тәуліктік жүктемелерін 

перспективалы көзі ретінде ғана емес (қазіргі уақытта қолданылатын ГЖЭС 

ұқсас қызметтері бар), сондай-ақ ЭЭЖ динамикалық және статикалық 
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тұрақтылығын, жиіліктің тұрақтылығын, ЭБЖ өткізгіштік қабілетін арттыру 

және т.б. қамтамасыз ететін реттеуші элемент ретінде қарастыруға болады.  

 

Аталғандардан басқа ірі АӨИЖ мынадай артықшылықтары бар: 

1) асқын өткізгіштігін пайдаланудың арқасында электр қуатын 

стратегиялық жинақтау объектілері бола алады. 

2) сұйық және газ тәрізді гелийге ірі жерасты қоймаларының қызметтерін 

атқара алады. 

Осылайша, АӨИЖ ЭЭЖ-те кешенді пайдалануға жарамды ЭЖ 

перспективалы түрі болып табылады. 

1986 ж. жоғары температуралы өткізгіштіктің ашылуы осыған себеп. 

Қазіргі уақытта жоғары температураларда жұмыс жасайтын (70-80 К 

артық) және қарапайым және арзан салқындату жүйелері (мысалы, сұйық 

азотты пайдаланумен) бар асқын өткізгіш материалдар белсенді әзірленуде.  

 

4.5 Электрмагнитті энергияның сызықты жинақтағыштары 

 

Электрмагнитті энергияның сызықты жинақтағыштары (ЭЭСЖ) 

беріліспен бірге энергияны жинақтау қызметін үйлестіреді. Ол бір мезгілде 

электр және магнитті өрістің қуатын жинақтайды, яғни электрмагниттік 

жинақтағыштар болып табылады. Жоғарыда қаралған ЭЖ энергожүйеге 

алмастырудың шунттық сұлбасы бойынша қосылады. ЭЭСЖ тізбектей 

қосылады және жоғары инерциялық қасиеттері бар криогенді коаксильді 

кабелін білдіреді: индуктивтілігі мен сыйымдылығы ұлғайған. ЭЭСЖ 

кабеліндегі ток беретін қабат спираль тәрізді жоғары сыйымдылықты 

материалдан орындалады, осылайша кабель индуктивтілігі 100-1000 есе асып 

түсетін, ұзын соленоидқа айналады. Алайда, әзірге мәні бойынша тұрақты ток 

өтеді, индуктивтілігі көрінбейді. Өтетін токтың кез келген өзгеруі кезінде 

соленоид осы өзгеріске бөгет жасап, соленоид бәсеңдеткіш рөлін ойнайды. 

Осыған байланысты, ЭЭСЖ ұзын соленоид болып табылады (сыртқы шектері 

жоқ), байланыстардың сенімділігі туралы мәселесі қатты көтерілмейді, себебі 

онда ЕН анағұрлым кем. Өзінің құрылымдық қасиеттеріне байланысты ЭЭСЖ 

кәдімгі шунтты ЭЭЖ көп қызметті болып табылады, сонымен қатар, ол 

энергияны қашықтыққа беріле алады, бұл технико-экономикалық 

көрсеткіштерді жақсартады. Осындай ЭЭСЖ жинақтағышты басқару соңында 

орналасқан түрлендіргіш станцияларда жүргізіледі. 

ЭЭСЖ – ЭЭЖ кешенді пайдалану үшін жарамды ЭЖ перспективалы түрі. 

ЭЭСЖ жинақтағыш кешендерде перспективалы болады, мұнда ол СҚЭС –пен 

бірге қолдану СҚЭС пен ЭЭЖ байланыстыратын электр берілістің қызметтерін 

орындайды. 

ЭЭСЖ арқылы жүйеде ГЭС қуатын беру сұлбасында қызықты 

перспективалары бар. Бұл жағдайда жиілігі тұрақты болуы тиіс емес. 
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Бұл ретте, номиналды жиіліктің орнына агрегат жұмыс жасай алатын 

жиіліктердің ауқымы пайда болады. Бұл агрегаттың әмбебап сипаттамасы 

қолданылу аясын кеңейтеді, ПӘК және энергияны өндіруді арттырады. 

Энергияны ірі өнеркәсіптік орталықтарға енгізу болашақта асқын 

өткізгішті кабельдерді пайдаланумен іске асырылады. Алайда, электрмен 

жабдықтау сенімділігінің талаптарын ескеріп, ЭЭЖЖ мақсаттары үшін 

қолдану тиімді. Энергияны қалаларға және өнеркәсіптік орталықтарға енгізу 

сұлбалары ретінде ЭЭЖЖ секциялау негізінде ұштық және радиалды ретінде 

ұсынуға болады. ЭЭЖЖ көмегімен МГД-генераторлардан энергияны 

шығаруды іске асыруға болады, сонымен бірге олар ауыспалыға өндіретін 

тұрақты ток тудырады. 

АЭС өзіндік қажеттіліктерін қоректендіру, ал болашақта және термо 

ядролық ЭС жоғары сенімділікпен ерекшеленуі тиіс, себебі кез келген үзіліс 

қоректендіру ішінде ауыр салдарға алып келуі мүмкін. Осыған байланысты, 

осымен ЭЭЖЖ көмегімен АЭС жеке қажеттіліктерін электрмен жабдықтауды 

жинақтауға болады. СН қоректендіру сенімділігін арттыру станцияларда 

шиналарда апатты жағдайда ЭЭСЖ-дан энергиямен жабдықтау есебінен 

қолжеткізіледі, ЭЭСЖ ішінара зақымдалу жағдайында дәл осындай. Осындай 

НЖ өлшемдері ЭС генераторларының өлшемдеріне байланысты және жүйенің 

өлшемдерінен тәуелсіз. 

 

5. Электр энергетикадағы энергия жинақтағыштардың арналымы 

  

Энергияны жинақтағыш сонымен қатар түрлі міндеттерді шешуде тиімді 

пайдаланылуы мүмкін. ЭЖ энергияны жинақтағыштарды органикалық отында 

(ДГҚ, ГПҚ, ГТҚ) шағын өндірумен бірге пайдалану мыналарға мүмкіндік 

береді: 

- тұрақты, анағұрлым үнемді жүктемесі бар шағын өндірісі бар 

объектілердің жұмысын қамтамасыз ету;  

- отынның шығынын, орташа 15–20 % азайту, экологиялық жағдайды 

жақсарту;  

- шағын генерация бар қондырғылардың динамикалық сипаттамаларды 

жақсарту; 

-жүктемені лақтыру және тастау кезінде кернеу мен жиілікті 

тұрақтандыру; 

- шағын генерацияның іркілістері мен іске қосылулары кезінде 

тұтынушыларды үздіксіз қамтамасыз ету. 

Электр энергиясын жинақтағыштар болашақтың белсенді-бейінді 

желілердің маңызды элементі болып табылады. ЖЭК қамтылған 

энергожүйелерде энергияны жинақтағыштарды қолдану мыналарға мүмкіндік 

береді:  

- желіде жүктеме кестелерін тегістеу – асқын және арзан энергияның болу 

мерзімдерінде электр қуатын жинақтау және жетіспеушілік кезеңінде желіге 

беру; желінің сенімділігін арттыруды қамтамасыз ету;  
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- желінің қуатын кеңейтуді кейінге шегеру;  

- аса маңызды объектілерді, электр станциялар мен ішкі станциялардың 

жеке қажеттіліктерін үздіксіз қоректендіруді қамтамасыз ету;  

- қуаттың тербелістерін тегістеу, үлестірілген өндірістің шағын 

инерциялық жүйелерінің жұмысын тұрақтандыру. 

Тартқыш электрмен жабдықтау жүйесінде ЭЖ қолдану мыналарға 

мүмкіндік береді: 

- азайтушы және түрлендіруші трансформаторлы тартқыш ішкі 

станциялардың бекітілген қуатын азайту;  

- пойыз тартқыштарына рекуперацияның асқын энергиясын пайдалану 

есебінен тартқышқа энергия шығынын азайту; тартқыш желіде электр 

қуатының шығынын төмендету. 

   

5.1 Энергия жүйелер үшін жинақтағышты таңдаудың ерекшеліктері 

  

Бұрын қаралған жинақтағыштардың түрлері және олардың қолданылуы 

алуан түрлі. ЖЭК негізінде энерго қондырғылардың барлық түрлері үшін 

белгілі бір жинақтаушы жүйені ұсыну мүмкін емес. Дегенмен, өз жүйесі үшін 

жинақтағышты таңдауды жеңілдететін кейбір талаптар мен шектеулерді 

қалыптастыруға болады. Мәселен, қуаты ондаған және жүздеген МВт 

есептелетін жүйеде энергетикалық ағындарды реттеудің қажеттігі туралы сөз 

болса, егер қуаты 10-100 кВт түпкілікті тұтынушылардың арасында және бір 

басқару жүйесіндегі кейінгі келісілген жұмысы туралы сөз болмаса, қымбат 

және қуаты аз электрохимиялық жинақтағыштарды пайдаланудың мәні жоқ. 

Қуатты ЖЭҚ парктердің ірі энергетикалық ағындарын, ЖЭК негізінде ірі 

көтерілу электр станциясын немесе аумақтық кешенін басқару міндеті өңір 

ауқымында СҚЭС немесе ЭЖСВ қолдану есебінен шешілуі мүмкін, ал бірқатар 

жағдайда – жылулық қозғалтқышы бар сутекті цикл. Сутекті циклды жүйелерде 

қолдану тиімді, олар үшін аз қуатта үлкен энергиялық сыйымдылық тән және 

жинақтағыштың көлемі мен массасы бойынша шектеулер бар. Соңғылар 

болмағанда жүйенің ПӘК арттыру мақсатында ағынды редокс-

жинақтағыштарды пайдалану және қысымдағы ыдыстарда жалы қаупі бар 

газдармен жұмыс істеуден бас тарту жөн. ЖЭК бар шағын энергиялық 

қондырғылардың тауашасында ҚҚА басым, алайда жаңа материалдарды 

қолдану және өндіріс көлемін арттыру есебінен қауіпсіздікті арттыру және 

бағасын азайту бағытында ЛИА тұрақты дамыту төмен энергиялық 

сыйымдылық, қуатсызданудың төменгі шекті тереңдігі және шағын ресурс 

секілді ҚҚА осындай «тума» кемшіліктермен жиынтықта оның ЛИА-мен 

ішінара ығыстырумен әкелуі мүмкін. СК, сермерлерді және адиабатикалық 

ЭЖСВ қолдану жылдам өтетін процестері бар жүйелерде қолдану тиімді, бұл 

ретте осы үш технологияны саралау қуатының кемі тәртібінде келесідей: 

ЭЖСВ, сермерлер, СК. Соңында, түрлі талаптары бар күрделі жүйелерде 

түрлендіру мен басқарудың бірыңғай жүйесімен біріккен, түрлі 

технологиялардың амалын қамтитын электр қуатын гибридті жинақтағыштар 
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қолданыла алады. 

5.2 Электр энергетикалық жүйелерде энергия жинақтағыштардың 

көмегімен шешілетін мәселелер 

 

Энергия жинақтағыштарды заманауи энергожүйелердің жұмысы 

кезінде  мына міндеттерді шешуге қабілетті көп қызметті құрылғылар 

ретінде пайдалануға болады: 

● ЭЭЖ генераторлардың тұрақты жүктемесі кезінде электр қуаты 

жүктемесінің ауыспалы кестесі бар тұтынушыны қамтамасыз ету; кейбір 

нүктелерде нақтылықтық белгіленген дәрежесі бар тұрақты кернеулерді; 

берілген қоры бар жүйелер жұмысының ықтимал режимдерінің статикалық 

тұрақтылығын; жүйелердің динамикалық тұрақтылығының белгілі шектерін 

қамтамасыз ету; 

● ЭЭЖ арасында айырбас қуаттарының ағындарын реттеу. 

Жоғарыда аталған міндеттерді шешу қиын, бұл реттеу объектілерінің көп 

байланыстылығымен, ЭЭЖ-тегі процестердің желілігімен емес, орныққан 

режимдер мен мүмкін жол берілістердің алуан түрлілігімен шартталған. 

Осыған байланысты, осы міндеттерді жүйелі шешілетін қамтамасыз етудің 

жеке ішкі міндеттерге бөлу тиімді: 

◊ ЭС генераторларының тұрақты жүктемесі кезінде электр қуаты 

жүктемесінің ауыспалы кестесі бар тұтынушы; 

◊ шағын толқыныстар кезінде жүйелердің өтпелі процестері ретінде 

статикалық тұрақтылығы және белгіленген көрсеткіштері; 

◊ үлкен толқыныстарда жүйенің динамикалық тұрақтылығы. 

Мұндай бөлініс орынды, себебі ол ағу уақыты бойынша процестерді 

саралауға жауап береді; заманауи ЭЭЖ қызметін сипаттайтын негізгі 

факторларын ескереді; әр ішкі міндетті шешу үшін зерттеудің жеке әдістерін 

қолдануға мүмкіндік береді. Оларды сәтті шешу үшін ЭЭЖ –те әрекет ететін 

НЖ модельдерінің: физикалық, математикалық және экономикалық 

серияларын құру қажет. Осындай модельдер үшін ақпарат шынайы ЭЖ 

көмегімен алынуы мүмкін. 

Ескеру керек, ЭЖ түрлері жобаларда ғана қолданылады, сондықтан олар 

үшін тек бағалау модельдерін жасауға болады. 

ЭЭЖ-те жүрісін көрсететін энергия жинақтағыштардың экономика-

математикалық және физикалық модельдерінің кешенін қарастырайық. 

 

5.3 Энергия жинақтағыштардың жұмыс режимдері 

 

ЭЖ ЭЭЖ-тің бөлігі болып табылатындықтан ол қалыпты (жұмыс) және 

апатты режимдерде жұмыс істеуі тиіс. Мынадай режимдер бар: энергияны 

жинақтау (заряд), сақтау, беру (разряд), апатты. 

Энергияны жинақтау режимі (заряд). Бұл режимде генераторлық 

станциялар тұтынушыға қажет болғаннан артық энергия өндіреді. Бұл режим 

негізінен жүктеме «құлауы» өтетін кезде түнгі уақытта пайдаланылады. 
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Жинақтағыш станцияларда өндірілетін асқын энергиямен қуаттандырылады, 

бұл өндіретін жабдықты тоқтатпайды. ЭЭЖЖ үшін «көлік+жинақтау» режимі 

тән, бұл ретте ЭЭЖЖ арқылы тұтынушыға қажет энергия беріледі және сонымен 

бірге ары қарай жинақтау жүреді. 

Энергияны сақтау режимі. Бұл жағдайда энергиялар арасындағы 

сәйкестік бар: станцияларда өндірілетін және жүктеме арқылы тудырылатын. 

Жинақтағыш энергияны сақтау режиміне өтеді, бірақ апатты режимдер 

туындаған жағдайда жүйеден ажырамайды. Электр қуатын желілік 

жинақтағыш электр беріліс желісі (ЭБЖ) ретінде ғана жұмыс істейді, яғни 

«көлік» режимі іске асырылады.  

Энергияны беру режимі (разряд). Бұл режимде тұтынушы 

генераторлық ЭС өндіргенге қарағанда энергияны көп қажет етеді. Энергияны 

жинақтағыш қуатсыздандырылады және жинақтаған энергиясын тұтынушыға 

береді. Электр энергияны желілік жинақтағыш станция өндіретін барлық 

энергияны тұтынушыға бере алады және сонымен қатар, өзі тұтынушыға 

қуатсыздандырылады  («көлік + беру режимі»). 

Апатты режимдер. Энергияны жинақтағыш апатты режимдерде де 

жұмыс істеуге міндетті: жүктемені күрт (соның ішінде қысқа мерзімді) кеміту 

және арттыру; өндіруші жабдықтың тербелістері, сөндірулері және т.б. Апатты 

жағдай туындаған кезде ЭЖ, біріншіден, жеткілікті жылдамдықпен энергияның 

қажетті санын берді немесе тұтынды және екіншіден, тербелістерді бәсеңдету 

үшін жеткілікті маневрлікке және апатты энергиялық сыйымдылыққа ие болды. 

ЭЖ маневрлігі келесідей сипатталады: энергияны беру режимінен тұтыну 

режиіміне ауыстыру үшін және керісінше қажетті tрев қуат реверсінің 

уақытымен және оның тұтынатын немесе беретін қуатын Pv = dP/dt өзгерту 

жылдамдығының шамасымен сипатталады. Өндіретін қуаттар немесе 

жүктемелердің бөлігін сөндірумен байланысты аппатты режимдерде ЭЭЖЖ 

шунтты жинақтағышқа баламалы жұмыс істейді. 

                 

5.4 Электр энергетикалық жүйеде энергия жинақтағыштарды 

қолданудың тиімділігі 

 

Негізгі қызметі тұтынушы жүктемесі кестесінің ауыспалы бөлігін 

толтыру болып табылатын қосылған ЭЭЖ жинақтағышты қарастырайық 

(станция және ЭЖ қосу нүктесі арасындағы учаскеде электр беріліс 

жүктемесінің кестесін тегістеу). Осындай ЭЖ-нің ЭЭЖ-те жұмыс жасаудың 

экономикалық тиімдігі дегенде белгілі нүктелерде қосылған ЭЖ бар және ЭЖ 

жоқ энергожүйеде электр қуатын өндіруге және беруге жыл сайынғы 

шығындарындағы айырмашылық түсіндіріледі.  

Энергожүйеде осындай нүктелердің– станцияның шиналарында, 

жүктеме орталарында, жүйеаралық байланыстардың желілерінде немесе 

тұрақты ток ендірмелері және тікелей тұтынушыларда төрт тобын ажыратуға 

болады. 
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Айтып өткендей, ЭЖ көп қызметті құрылғылар болып табылады, яғни, 

олардың кейбір негізгі функцияларды орындау автоматты қалғандарын 

орындауды қамтамасыз етеді. Мысалы, станция жүктемесінің кестесін тегістеу 

қажетті бекітілген қуатын төмендетуге әкеледі («босап шығуын»); электр 

беріліс жүктемесінің кестесін тегістеу – берілетін қуаттың азаюына және 

энергия шығынына әкеледі; статикалық тұрақтылықты қамтамасыз ету – ЭБЖ 

өткізу қабілетінің артуына және т.б. әкеледі. 

ЭЖ орнату орнына байланысты оның қызметінің тиімділігі өзгереді, 

бірақ әрдайым келесі қосылатын жиынтығымен анықталады: 

● станция агрегаттарының жүктеме кестесін тегістеумен байланысты 

отынды үнемдеу; 

● ЭС және ЭЖ орнату орны арасындағы аймақтарда электр берілістерде 

электр қуатының шығындарын азайту; 

●электр беріліске капитал салымдарының қысқаруы:  

а) ЭЭЖ жұмыстарының қалыпты режимін қамтамасыз ететін 

станциялардың, трансформаторлардың, сөндіргіштердің және басқа 

жабдықтың қуатын азайтумен («босатып шығару»);  

б) ЭЭЖ құрамынан ерекше режимдеріне кепілдік беретін қосымша 

құрылғыларды алып тастау (толық немесе ішінара);  

в) бар ЭБЖ өткізгіштік қабілетін арттыру және жаңасын салуға 

үнемдеумен байланысты;  

г) желілердің токты жүктемелердің азаюымен шартталған түрлі-түсті 

металдардың шығындарының азаюы;  

д) қосылған қордың шамасының қысқаруы;  

е) тіршілік ету ортасын ластауды азайту. 

Электр қуатын өндіруге және беруге жұмсалған барлық шығындарды 

өндірілген энергияның көлеміне тәуелсіз тұрақты және соған баламалы 

ауыспалы деп бөлуге болады. 

Айтып өтеміз, отынның шығындары және ЭБЖ-да энергия шығынан 

жабу негізінен өндірілген энергияға байланысты, қалғаны – оған тәуелсіз. 

ЭЖ қосумен байланысты шығындардың негізгі құраушыларының 

өзгеруін толығырақ қарастырайық. 

Энергия жинақтағыштар екі топқа бөлінеді: 

1) реверс уақытының мәні аз маневрлік  (1 с дейін), бірақ шағын (109 

Дж дейін) энергиялық сыйымдылыққа есептелген (химиялық, инерциялық); 

2) жылдам әрекетке ие емес, бірақ 1014 Дж дейінгі энергиялық 

сыйымдылыққа есептелген (ГЖЭС және жылулық ЭЖ).  

ЭЭЖ энергиялық сыйымдылықтың үлкен ауқымына және жоғары 

жылдам әрекетке ие. Яғни, олар жүктеме кестесін тегістеу, сондай-ақ ЭЭЖ 

тұрақтылығы мен сенімділігін арттыру үшін пайдаланылады. ЭЭЖ – тікелей 

электр қуатын жинақтайтын жинақтағыштардың жалғыз түрі; сондықтан ең 

жоғарғы ПӘК ие. Олар орнату орнына инвариантты, жүктеме орталығында 

және тікелей тұтынушыда орнатыла алады. ЭЭЖ жұмыста дерлік дыбыссыз, 
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жеткілікті түрде сенімді, себебі қозғалмалы бөліктері жоқ. Яғни, оларды ЭЭЖ-

те кешенді пайдалануға болады.  

ЭЭЖ кемшіліктері негізінен ауспалы токтың синусоидтылығын 

бұрмалайтын жоғары гармоникалық құраушыларды өндіретін және қосымша 

реактивті қуатты талап ететін тиристорлық түрлендіргіштерді басқару 

құрылғылары ретінде пайдаланумен байланысты. 

Бірқатар кемшіліктеріне қарамастан, ЭЭЖ энергетика үшін ең 

перспективалы ЭЖ түрлері болып табылады. ЭЭЖ бар кемшіліктерін азайту 

үшін (бірінші кезекте бағасы жоғары) ЭЖ алуан түрлерін пайдалану, арзан, 

бірақ маневрлік ЭЖ (ҚЖЭС, жылулық ЭЖ) жинақтау кешендерін жасау, және 

маневрлігі жоғары, анағұрлым қымбат ЭЖ (инерциялық ЭЖ) үлкен 

қызығушылыққа ие. Мұндай жүйелер ЭЭЖ белгілеген міндеттердің үлкен 

кешенін шеше алады және жеткілікті түрде арзан болады.  
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Қорытынды 

 

Соңғы жылдары энергияның дәстүрлі емес көздерін (жел, күн және т.б.) 

отынның органикалық ресурстарын тоздырмайтын және қоршаған ортаға 

минималды әсер ететін энергияны өндірудің әдістерін дамытудың өзекті 

қажеттілігі ретінде кеңінен пайдалану үдерісі байқалады. Аккумуляторларды 

пайдалану жел және күн энергиясының ауыспалы түсуіне тұрақты сипат беруге 

мүмкіндік береді. 

Электр энергетикалық жүйелерге энергия жинақтағыштарды дербес 

құрылымдық бірлік ретінде енгізу объективті себептермен шартталған. Тіпті, 

жақын болашақта энергия жинақтағыштармен үйлесімділікте қуатты ЖЭС 

және АЭС бар ЭЭЖ баламалары жоқ. Жинақтау құрылғылары ЭЭЖ-тің толық 

құқылы элементі болғанда жүктеме максимумы проблемасы кетеді, электрмен 

жабдықтаудың ерекше сипаты – өндіру мен тұтынудың үздіксіздігі, бір 

уақыттылығы жойылады. 

Энергия жинақтағыштарды қолдану салалары кеңеюде, сәйкесінше, 

олардың құрылымдық орындалуына, технико-экономикалық және т.б. 

көрсеткіштеріне талаптар көбеюде – осының барлығы оларды жетілдіру және 

жан-жақты зерттеу бойынша жұмыстарды жеделдетуге ықпалын тигізеді. 
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