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Кіріспе

Дэріс материалдары энергия жэне энергетика туралы жалпы 
мәліметтерді камтиды. Біріншілік энергия тасымалдаушы жайлы жалпы 
ақпараттар келтірілген.

Біріншілік энергия тасымалдаушыларының энергиясынан бастап, электр 
жэне жылу энергиясын тұтынушылармен аяқталып энергиян түрлендірудін 
барлық жолдары көрсетілген.

Барлық сипатталған құбылыстардың физикалык мәніне маңызды көңіл 
бөлінген, ал математикалық аппарат ең аз қажетгі деңгейде ғана қолданыған.

Қондырғылардың принципиалды сулбасын сипаттау кезінде, энергияны 
түрлендіру үдерістерін сипаттау кезінде елеулі жеңілдету де қабылданған.

Сонымен қатар, олардың физикалық мәні сакталган, бұл оқырмандарға 
тиісті арнайы курстармен еркін танысуға мүмкіндік береді.

Дәрістермен танысу барлық энергетикалық мамандықтардың 
студенттеріне пайдалы болады.
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Дәріс № 1. Э нергетиканы ң -  тарихи, қоғам ды к және экологиялы қ 
аспектілері. Қазахстан Республикасының оты н-энергетикалы қ комплексі 
-  қүры лы м ы  және негізгі түсініктемелері

Дәрістің мазмұны: ҚР энергетикасының даму бағыттары.
Энергоресурстар және энергетикалык өндіріс. Қазақстанньщ энергетикалык 
стратегиясы.

Дәрістің мақсаты: электр энергетиканың негізгі даму кезеңдерін оқып 
үйрену.

Энергетика - бұл барлық күрделі энергетикалык; ресурстарды іс жүзінде 
алуга, түрлендіруге, таратуға және пайдалануға арналған үлкен табиғи және 
жасанды жүйелер жиынтығы.

Энергетикалык; ресурстар-адамның қолдану мүмкіндігі бар энергия 
жинақталған материалдық нысандар.

Энергетикалық ғылым-бүл энергетикалық ағымдардың касиеттері мен 
өзара әсерлері, олардың қоғамға тигізетін әлеуметтік, экономикалық және 
ғылыми техникалық түрғыдан алғандағы әсерлері және қоршаған ортага 
тигізетін эсерлері жайлы білімдер жүйесі.

Энергетикалык; ғылым қасиетті энергоресурстарды алумен тікелей және 
жанама байланысты процестер мен құбылыстарды, сондай-ақ энергияның сан 
алуан түрлерін жасайтын, түрлендіретін жэне тұтынатын қондыргыларды 
жасау қағидаларын қарстырады.

Энергетикалық ғьшым үш бағытта дамып келе жатыр:
1) Энергетика мен электрлендірудің тиімді ара қатынасын жэне даму 

заңдылықтарын, сондай-ақ энергетикада қарқынды дамып келе жатқан үлкен 
жүйелердің табиғаты мен қасиеттерін зерттеп пайдалығын дамыту. Бүл 
бағыпың мақсаты-энергетика жүйелерін болжау, жоспарлау және пайдалану 
әдістерін жетілдіру. Бүл бағыт ел экономикасы мен ондағы әлеуметтік 
процестермен тығыз байланысты.

2) Әртүрлі энергоресурстар мен энергияны алу, түрлендіру, беру, болу 
жэне пайдалану тәсілдерін жетілдіру, барлық энегетикалық қондырғылардың 
пайдалы эсер коэффициентін жоғарылату, олардың экологиялық әсерін, яғни 
табиғат пен биосфераға тигізетін зиянды әсерін азайту.

3) Энергияны алудың жаңа әдістері мен қүралдарын жасау және әртүрлі 
энергия түрлерін электр энергиясына түрлендіру; электр энергиясын берудің 
жаңа тәсілдерін жасау жэне оны жылжымайтын жэне жылжымалы 
қондырғыларда қолдану.

Энергетика өте үлкен жүйе болып табылады және жеке кіші жүйелерден 
түрады. Олардың бір-бірімен байланысқаны соншалық, тіпті кіші жүйелерді 
олар арасындағы әсерлер мен кері байланыстарды ескермей жеке қарастыру 
мүмкін емес.
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Энергетиканың дамуы мен жұмысы мынадай әлеуметтік жэне 
демографиялык факторларға тәуелді болады: елдің саяси және экономикалық 
жағдайы, ондағы жұмыс күшінің болуы, халыктың орналасуы, энергия 
көздерінің орналасуы және т.б. Энергияны жасау онын өнеркәсіпте, ауыл 
шаруашылығында жэне жумыс пен көлікте тұтынылуымен тікелей 
байланысты.

Энергетика мынадай бөлімдерден тұрады: жалпы энергетика,
энергетиканы басқару, электр энергетикасы, гидравлика энергетикасы, жылу 
энергетикасы, атом энергетикасы. Отынмен камдау да энергетикаға жатады. 
Оның құрамына жер қойнауынан қазып алынатын отынмен қамдау да кіреді 
(көмір, мүк, газ, мұнай, ядролық жанармай). Бұл бөлімдердің әрқайсысының 
белгілі дәрежеде жеке, экономикалық, практикалық және ғылыми мәселелері 
бар.

Қай заманда болсын, техникалық прогресс пен цивилизацияның дамуы 
қолданылатын энергоресурстардың саны мен сапасына тікелей тәуелді 
болатындығы белгілі. Техниканың қарқынды дамуын энергияның жаңа 
түрлерін қолданбай қамтамасыз ету мүмкін емес. Соның ішінде электр 
энергетикалық техника дамуының негізгі мәні болып табылады. Оны қазіргі 
заманғы цивилизацияның негізі деп те атауға болады. Өйткені өнеркәсіп пен 
аграрлық секторда, көлік пен тұрмыста, байланыс пен телеграфта, радио мен 
телевизиядағы сан алдымен электр энергиясы қажет. Электр энергиясыз 
кибернетиканың, есептеу техникасының, космостық техниканың дамуы 
мүмкін емес. Электр энергетикасының басты және маңызды ерекшелігі-алыс 
қашықтыққа беру оңай жэне энергияның басқа түрлеріне ауыстыру кезінде 
шығыны аз.

Соңғы жылдарда энергетиканың биосферамен, яғни бүкіл тіршілік 
атаулы жасайтын кеңістіктен байланысы айқын көрініп жүр. Оган адамның 
жасанды жолмен энергия мен куат алуы табиғаттың біздің планетамызға 
беретін (әсерлесетін) энергиясы мен қуатына жақындағаны себеп болып отыр. 
Мәселен, бір жыл ішінде Күн 7.5-1017 кВт сағ энергияны Жерге сәуле түрінде 
береді. Бүл 7.5 -1014 кВт немесе адам тұтынатын шартты қуат 80-90 млрд кВт.

Дүние жүзіндегі барлық электр станцияларының жалпы қуат 2 млрд 
кВт-қа тең. Оны табигаттың көптеген кұбылыстарының қуатымен 
салыстыруға болады:

- планетадағы ауа ағымының орташа қуаты (25-30)-109 кВт;
- күшті дауылдар (урагандар) қуаты (30-40) 109 кВт;
- мұхит суларының ағып келуінің жалпы қуаты (2-5) 109 кВт.
Жасанды энергетикалық процестердің атмосфераны ластау, жылу электр

станцияларында органикалық отынды жагумен байланысты, әлемдік мүхитты 
пайдалануға байланысты, сондай-ақ ормандарды жою, 
гидроэлектрстанцияларын құру кезінде жерді сумен жою сияқты зиянды 
әсерлері бар. Сондықтан энергетикалық жүйені басқару кезінде оның 
биосфераға тигізетін әсерлері, отынмен қамдаушы жүйенің әлеуметтік 
қызметтері жэне енеркәсіп пен көліктің энергия қажеттілігі ескерілуі шарт.
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Тек энергетикалык жүйедегі энергияның жасалынуын ғана емес, сонымен 
бірге өнеркэсіптің әртүрі салаларындағы тұтынылуын да басқарып отыру 
қажет.

Энергоресурстар қалпына келетін және қалпына келмейтін 
энергоресурстарға бөлінеді. Қалпына келетін энергоресурстарға табиғаттың 
өзі қалыптастыратын энергоресурстар (су, жел, т.б.), ал қалпына келмейтін 
энергоресурстарға жер қойнауында жинақтаған, бірақ қазіргі геологиялык 
жағдайларда пайда болмайтын энергоресурстар (кемір, мұнай, т.б.) жатады.

Табиғи жағдайларда тікелей алынатын энергия (отын, су, жел, жер 
жылуы, ядролық энергиялар) бастапқы энергия деп аталады.

Арнаулы қондырғыларда-станцияларда-бастапқы энергияның қайсы 
түрі қандай екіншілік энергия деп аталады.

Қазіргі кезде дүние жүзінде негізінен органикалық жолмен жасалған 
химиялық жанғыш заттардың энергиясы кең қолданылады. Ал олардың қоры 
жер планетасындагы барлық энергоресурстардың өте аз бөлігін қүрайды. 1 -  
кестеде негізгі органикалық жанғыш заттардың бүкіл әлемдік қорларының 
мәліметтері келтірілген.

1 кесте -  Органикалық жанғыш заттардың бүкіл әлемдік қорларының 
мәліметгері

Жанғыш зат түрі зерттелген өндірілетін
млрдт % млрдт %

Жалпы 12800 100 3800 100
оның ішінде:

Көмір 11200 87,4 2900 76
Мүнай 740 5,8 370 9,7

Табиғи газ 630 4,9 500 133
басқа жангыш заттар 230 1,9 30 «1,0

Станциялардың атауларынан бастапқы энергияның қайсы түрі қандай 
екіншілік энергия түрлендірілетінін көруге болады. Мәселен, жылу электрлік 
станциясы (ЖЭС) жылуды (бастапқы энергия) электр энергиясына (екіншілік 
энергия), гидроэлектрстанциясы (ГЭС) су қозғалысының механикалық 
энергиясын электр энергиясына, атом электр станция (АЭС) атомдық 
энергиясы электр энергиясына, көлгінсу (прилив) электр станциясы (КЭС) 
өзен, көл, мұхит суларының толқындарының бастапқы энергиясьш электр 
энергиясына, ал гидроаккумуляциялық электр станцияларында (ГАЭС) судьщ 
жиналган энергиясын электр энергиясына түрлендірулер жүзеге асырылады.

Қажетті энергия түрін алу жэне онымен түтынушыларды қамтамасыз 
ету энергетикалық өндіріс процесінде жүзеге асырылады. Бұл процесс бес 
кезеңнен түрады:
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1) Энергоресурстарды алу жэне концентрация жасау: отынды өндіру 
мен байыту, арынды гидротехникалық кұрылымдар көмегімен концентрация 
жасау жэне т.б.

2) Энергоресурстарды энергияны түрлендіруші қондырғыларға жеткізу. 
Бұл кезде су, көмір, газ жэне т.б. каналдар мен кұбырлар аркылы немесе су 
мен кұрлық аркылы тасымалданады.

3) Бастапкы энергияны екіншілік энергияның жергілікті жағдайларға 
қолайлы және ыңғайлы түріне түрлендіру. Әдетте электр энергиясына немесе 
жылуга түрлендіріледі.

4) Түрлендірілген энергияны жеткізіп беру және бөліп тарату.
5) Энергияны түтынушыға ыңғайлы түрде үсыну.
Әлемдік өнеркәсіптік өндірістің үздіксіз үлгаюы энергоресурстардың 

түтынылу мөлшерін де өсіріп отыр. Бірак бастапкы энергияны электр 
энергиясына түрлендіру өте аз пайдалы эсер коэффициентімен (ПЭК) (35-40 
%) жүзеге асырылып келеді. Ең үлкен ПЭК атом электр станцияларында 
(АЭС), ал ең кіші ПЭК гидроэлектрстанцияларында болады. Сондықтан 
энергия алу процесінің ПӘК-ін көбейту мәселесі қазіргі кезде ете актуалды 
мәселе болып отыр.

Қазақстанның энергетикалык стратегиясы:
1) Отын-энергетикалық ресурстарын тиімді пайдалану.
2) Энергияны үнемдеу.
3) Энергияны үнемдейтін технологиялар, жабдық жэне материалдар.
4) Энергетикалык қауіпсіздік-энергия арқауларының жеткіліктілігін 

және оларды үзімсіз жеткізу,олардың оңтайлы ассортименту елдің барлық 
ретондарындағы олардың тиімді сапасы мен экономикалық тиімділігі.

Әртүрлі станциялардың қоршаған ортаны ластау көлемі мен түрі 
станция түрі мен қуатына байланысты болады.

АЭС атмосфера мен биосфераға зиянды әсерін тигізбейді. Бірақ бүл 
кезде радиоактивті қалдықтарды қауіпсіз сақтау мәселесі туындайды. 1000 
МВт-тан бастап АЭС пайдалану тиімді екендігі анык, бірақ бұл жағдайда 
сенімділікке байланысты өте жоғары талаптар қойылады. Өйткені олардың 
жүмысындагы апатты өзгерістер қоршаған ортаны қаркынды зақымдануларға 
ұшыратады.

Геотермиялық энергияны, күн радиациясының энергиясын жэне жел 
мен келгін су энергияларын колданатын электр станциялары коршаган ортага 
зиянын тигізбейді.

Электр станцияларын жобалау кезінде оларды ел территориясына 
орналастыру коршаган ортаны ластау дәрежесі бойынша жүргізілуі тиіс. 
Теменгі сортты отын пайдаланатын станциялар үлкен қалалардан, елді 
мекендерден алыста орналастырылуы керек.

Сонымен, биосфераны энергетиканыц зиянды әсерлерінен қорғау 
мемлекеттік мәселе ретінде қарастырылуы шарт.



Дәріс № 2. Э лектрэнергетикалы қ жүйенің үғымы.
Э лектрэнергетикалы к жүйенің жүмысы туралы  ж алпы  мәліметтер. ҚР 
БЭЖ

Дәрістің мазмүны: электрэнергетикалык жүйенің үғымы.
Электрэнергетикалык жүйенің жүмысы туралы жалпы мәліметтер.

Дәрістің мақсаты: негізгі терминдер және анықтамалар, электр
энергетикалық жүйе және оларға қойылатын талаптарды қарастыру.

Негізгі угымдар, терминдер жэне анъщтамалар. Электр цондыргысы -  
электрэнергияны өндіруге, түрлендіруге, жеткізуге, таратуға немесе тұтынуга 
арналған аппараттардың, машиналардың, жабдықтардың және 
қүрылымдардың жиынтығы. Электркондырғыларын кернеу шамасы бойынша 
1000 В дейінгіге (төменгі вольггік) және 1000 В жоғарғыға (жоғары вольттік) 
бөледі.

Электрстанция -  турбо- және гидрогенераторлардың көмегімен табиғи 
энергия тасушыларында (көмір, газ, су және басқалар) бар энергияны 
түрлендіру нәтижесінде электрэнергияны ендіруге арналган 
электрқондыргысы.

Қосалцы станция -  трансформаторлардан
(автотрансформаторлардан) жэне басца ЭЭ түрлендіргіштерінен, 
таратушьі жэне көмекиіі цурьілгылардан туратын электрэнергияны 
цабылдауга, түрлендіруге (трансформациялауга) жэне таратуга арналган 
электрцондыргысы. Арналымынан тәуелді қосалқы станциялар
трансформаторлық немесе түрлендіргіштік - түзетуші, қозғалтқыш -  
генераторлық және басқа болып жасалынады. Қосалқы станция
жоғарылатқыш болады, егер айньмалы ток кернеуінің шамасы төменгі 
кернеуден жоғарғыға түрленсе (электрстанциялар қосалқы станциялары), 
және төмендеткіш -  жоғары кернеуді төменгіге трансформациялау 
жағдайында (кәсіпорындардың, қалалардың жэне басқалардьщ қосалқы 
станциялары).

Орталъщ электр цоректің көзі -  ңуранды шиналарында 
(ңысқыштарында) кернеу режимінің автоматты реттелуі жүретін ЭЭ көзі. 
Электрстанциялар қатарында бүл жүкгеме барда кернеуді реттейтіндерімен 
жабдықталған (РПН) трансформаторлары, реактивтік қуаттың реттелетін 
көздері, желілік ретгегіштері және басқалары бар қосалқы станцияның 
шиналары.

Таратушы қурылгы -  кез келген ңосалцьі станцияның щрамына кіретін 
электркрндыргы\ электрэнергияны бір кернеуде (1000 В дейін және жоғары) 
қабылдауға жэне таратуга арналған. ТҚ - ң коммутациялық аппараттары, 
басқару, қорғау, өлшеу қүрылғылары және көмекші қүрылымдары бар.
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Қосалкы станциялармен катар электр энергиясы таратушы пункттерде 
-  ЭЭ бір кернеуде (трансформациясыз) қабылдауға және таратуға арналған 
және қосалқы станция құрамына кірмейтін құрылғыларда таралуы мүмкін.

Электрберіліс жепісі -  қашықтыққа электрэнергияны жеткізуге 
арналған электрқондырғысы. Желілер ауа, кабель және өндірістік 
кәсіпорындарда жэне электрстанцияларда ток өткізгіштері және ғимараттар 
мен кұрылымдардағы ішкі тартылымдар түрінде жасалынады.

Электрэнергия түтынушысы, электрцабылдагышы — электрэнергияны 
тұтынатын немесе оны энергияның басқа түрлеріне түрлендіретін аппарат, 
агрегат, механизм. Тұтынушыпарга әртүрлі кернеудегі қосалқы 
станцияларының шиналарынан электр қорегін алатын электр жүктемелерінің 
(ЭЖ) (үй, қыстақ, зауыт және т.б.) жиынтығы жатады. Бір қатар жагдайларда 
түтынушылар ретінде түрғын ауданның, өндірістік кәсіпорынның жэне басқа 
нысаңдардың электрмен жабдыкталуы іске асатын косалқы станцияларды 
қарастырады.

Электрэнергияны жеткізу жэне тарату жүйесінің элементтері болады: 
қиыстырмалары және кернеулері эртүрлі электрберіліс желілері (W), ЭБЖ 
параметрлерін бойлық және көлденең өтемдеудің қүрылғылары (ӨҚ) 
(көлденең өтемдеудің қүрылғылары және шунттайтын реакторлар); 
трансформаторлық қосалқы станциялар (күштік трансформаторлар (Т) және 
автотрансформаторлар (АТ), ажыраткынггар, айырғыштар, бақылаушы -  
өлшеуші аспаптар және т.б.; реактивтік қуаттың көздері (РҚК) 
(конденсаторлык батареялар, синхронды және статикалық тиристорлық 
өтемдеушілер); қорганыс жэне автоматика қүрылғылары, яғни автоматтық 
реттегіштер (АР), релелік қорғаныс (РҚ) және апатқа қарсы (АҚ) 
автоматиканың қүрылғылары, диспетчерлік және технологиялық басқарудың 
қүралдары (ДТБҚ).

Электрберіліс -  бүл төмендеткіш қосалқы станцияның төменгі кернеу 
шиналарынан электрэнергияны алатын шоғырланған түтынушыға станциядан 
электрэнергияны транзиттік беруге арналған жоғарылатқыш және 
төмендеткіш қосалқы станциялары бар желі.

Электр торабы -  ЭЭ электрстанциядан тұтыну және түтынушылар 
арасында тарату орындарына беруге арналған түрлендіруші қосалқы 
станциялардың, таратушы қүрылғылардың, ауыстырып қосқыш пункттердің 
жэне оларды жалғайтын электрберіліс желілерінің бірлестігі. Электр торабы 
электрберілістің дамыған жоғарывольтгік торабына эквивалента. Бөлек 
электрберіліс қысқа мағнада электр торабы болады. Дамыған электр торабы 
электрқондырғылардың қүрамы жэне функционалдық арналымы бойынша 
электрэнергияны жеткізу жэне тарату жүйесін құрады.
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АР, РҚ AKA

W ЭТ
ЭЖ

Электр станциясы ЭБЖ ҚС

Элекірмен жабдыкгау жұйесі

Энергетикалык жүйе

1 сурет -  Электр жэне жылу энергиясын өндіруді, беруді, таратуды жэне 
тұтынуды қамтамасыз ететін нысандардың өзара байланысы

Қазіргі жағдайда бөлек электрберілістер жэне электрэнергияны жеткізу 
және тарату жүйелері түгел бөлек жұмыс атқармайды; олар жалпы электр 
жүктемесіне бірігіп жұмыс атқару және барлық тұхынушыларды 
электрэнергиямен орталықтан жабдықгау үшін электр станциялардың көбісін 
электрэнергетикалық жүйеге байланыстырады (біріктіреді).

Электрэнергетикалъщ (электрлік) жүйе (ЭЭЖ) ~ режимнің
ортақтыгымен жэне өндіру, жеткізу жэне электрэнергияны тұтыну 
процестерінің үзіліссіздігімен (бір уақыттьшығымен) біріктірілген 
электрстанциялардың электр бөлігінің, электр тораптарының (электрберіліс 
тораптарының) жэне электрэнергия түтынушыларынын;
(электрқабылдағыштардың), сонымен қатар басқару, реттеу жэне қорғаныс 
қүрылғыларының жиынтығы.

Қондыргылар мен цүрылгылар: энергия көздері -  бу қазандықтары (БҚ) 
немесе гидротехникалық құрылымдар (ГТҚ), турбиналар (Т), генераторлар 
(Г); жүктемелер -  электр (ЭТ) жэне жылу түтынушылары (ЖТ) және 
басқалары.

Электр торабына қарағанда «электрмен жабдыцтау» кеңірек үғым. Ол 
тұтынушыларды электрэнергиясымен қамтамасыз етуге арналған барлық 
электрқондырғыларды біріктіреді. 1 суретте электр жэне жылу энергиясын 
өндіруді, беруді, таратуды жэне түтынуды қамтамасыз ететін нысандардың 
өзара байланысы көрсетілген.

Жылу жэне электрэнергиясын өндіру, түрлендіру, тарату және түтыну 
ортақтығымен біріктірілген электрстанциялардың, қосалқы станциялардың, 
электр жэне жылу тораптарының жиынтығын энергетикалык, жүйе дейді, 
Энергетикалық жүйенің электр бөлігі электрэнергетикалыц жүйені қүрайды. 
Өзара және түтынушылармен электрберіліс желілерімен біріктірілген 
электрстанциялары кең аймақтарда орналасады жэне сонымен бірге
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электрэнергия өндірудің үзіліссіз процесімен байланысты, мұнда
электрэнергия сол сәтте пайдаланылу керек. Бұл электрэнергияны өндіру, 
тарату және тұтыну процесінін біртұгас екенін ескеріп, электрэнергетика 
жүйелері элементтерінің жүмысын басқару қежеттілігін анықтайды.

Электрэнергетикалық жүйеге генераторлар, электрберіліс желілері, 
токтың тегін өзгерту үшін түрлендіргіш қондырғылар, электрэнергияны 
түрлендіру және таратуға арналған электр қосалкы станциялары кіреді. 
Электрэнергетикалык жүйенің жүктемесі электрэнергия кабылдағыштарының 
жиынтығы болады (электрқозғалтқыштар, электр пештері, көлік, коммуналды 
-  тұрмыстық кабылдағыштар және т.б.).

Электрэнергетикалык жүйе тек электрэнергиясын өндіреді,
түрлендіреді, таратады жэне түтынады. Электрстанциялардың езара бірігуін 
қамтамасыз етеді, олар электрберіліс желілерінің көмегімен электрэнергия 
тұтынушыларымен байланысады. Мүнда едәуір техникалық -  экономикалық 
қүндылықтар пайда болады:

- генераторлар мен электрстанциялардың бірлік қуатын көбейту 
мүмкіндігі. Бүл орнатылған қуаттың 1 кВт қүнын төмендетеді;

- түтынушыларды электрмен жабдықтауының сенімділігін едәуір 
көтереді;

- электрстанциялардың әртүрлі типтері жүмысының экономиялығын 
кетереді. Мүнда ГЭС куатын ең тиімді пайдалану жэне ЖЭС жүмысының 
экономды режимдері қамтамасыз етіледі;

- электрстанцияларда қажетті резервтік қуатты төмендетеді.
2 суретте энергия жүйесі бөлігінің қағидалы электр сұлбасы көрсетілген. 

Оның негізін қүрайтын ірі электрстанциялары (КЭС, ЖЭО, ГЭС). 
Жүйеаралық байланыстар 500 кВ кернеуде жасалған, энергия жүйесіндегі 
электрэнергияның таралуы 35-220 кВ кернеуінде жүргізіледі. Жергілікті 
таратушы тораптар 6-10 кВ кернеуінде жасалған.

Сүлбада А қосалқы станциясы керсетілген, оның шиналары арқылы 
керші энергия жүйесімен және түтынушылардың электр жүктемелерінің 
бөлек аудандары қорек алатын бір қатар аудандық қосалқы станцияларымен 
байланыс жасалынады. Автотрансформаторлары бар А жэне Б жүйелік 
қосалқы станциялары энергия жүйесінің қуатты коммутациялық түйіндері 
болады. Осы нышан бойынша оларды түйінді қосалқы станцияларға 
жатқызады. Б қосалқы станциясында екі синхронды өтемдеуіш GC 
орнатылған.
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тзц

2 сурет -  Энергия жүйесінің қағидалы сұлбасы

Электрстанцияларды қатар жұмысқа біріктіру жэне энергия жүйелерін 
құру бір қатар техникалық қундылықтарды береді:

- энергетиканың даму қарқындарын көбейтуге жэне бұл дамуды қазіргі 
жағдайларда ең тиімді жасауды мүмкіндік береді;

- тұтыну шыларды ң электрмен жабдықтауының сенімділігін көтереді;
- энергия ресурстарын (отынды, су энергиясын жэне т. б.) өте жақсы 

пайдаланганда электрстанциялар арасындағы жүктемені ең оңтайлы тарату 
есебінен жалпы энергия жүйесі бойынша электрэнергияны өндіру және 
таратудың тиімділігін көтеруді қамтамасыз етеді;

- электрэнергияның сапасьш жақсартады, ягни ГОСТ нормалаған 
шектерде кернеу мен жиілікті ұстауды қамтамасыз етеді, ейткені жүктеменің 
тербелістерін агрегаттардың көбісі қабылдайды;

- энергия жүйесінде қуаттың қосынды резервін төмендетеді, ол энергия 
жүйесі агрегаттарының жалпы қуатының 12-20 % құрайды.

Біріктірілген энергия жүйесінің құрамында бірнеше энергия 
жүйелерінің қатар жұмыс істегенінде көрсетілген құндылыктар одан да 
жоғары дәрежеде байқалады.
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Казахстан территориям»! энергетикалык қатынасы бойынша үш жана 
аймакка бөлінеді:

1) Солтүстік жэне Орталық аймац - энергия шаруашылығы ортақ 
торапқа біріктірілген жэне Ресеймен байланысы бар. Мұнда Ақмола, Шығыс 
Казахстан, Қарағанды, Қостанай жэне Павлодар облыстары енеді.

2) Оңтүстік аймац - Алматы, Жамбыл, Қызылорда, Оңтүстік Казахстан 
облыстары жалпы электр торабымен біріккен және Қырғыстан, Өзбекстанмен 
дамыган байланысы бар. 1998 ж. Оңтүстік аймақ Содтүстік аймақпен 
катарлас жүмыска косылды.

3) Батыс аймац - Актөбе, Атырау, Батые Казахстан, Маңғыстау 
облыстары жалпы электр торабымен біріккен.

Көмір кендері негізінен Солтүстік жэне Орталык Қазақстанға 
шоғырланды, электрэнергияның негізгі көздері де осында орналастырылды. 
Бүл аймактар электр энергиясымен өзін - өзі хамтамасыз етті, ішкі жэне 
сыртқы электр энергиясы нарығына үсынатын мол әлеуеті бар.

Оңтүстік Қазақстан аймағының жеткілікті жергілікті энергетикалык 
ресурсы жоқ және оның электр энергиясы тасымалды көмір мен газ 
импортына негізделген. Электрэнергия қажеттілігінің бір бөлігі Орта Азия 
Республикаларының импорта есебінен өтеледі.

Батыс Қазақстан аймағы өзінің жеке көмірсутекті отын коры бола 
отырып, электрэнергия қажетгілігінің бір бөлігін Ресейдің импорта есебінен 
жабады.

Қазіргі уақытта Қазақстан электрстанцияларының қуаты жағынан өз 
қажеттілігімізді толық қамтамасыз ететіндей әлеуеті бар, бірақ нарыққа 
байланысты электрэнергияны импорттауға мәжбүр болып отыр.

Дәріс № 3. Электр энергиясын өндірудің технологиялық процесі. 
Электр жүктемелерінің сызбалары

Дэрістің мазмүны: электр энергиясын өндірудің технологиялық
процестері. Электр жүктемелерінің сызбалары. Жүктеме сызбаларынан 
анықталатын техникалық -  экономикалық көрсеткіштер.

Дәрістің мақсаты: электр энергиясын ендірудің технологиялық
процестерін жэне электр жүктеме графиктерін оқып үйрену.

Электр станцияларының мақсаты - электр энергиясын өндіру және оны 
түтынушыларға электр желілері арқылы беру. Әрбір сәтте электр станциясы 
қандай да бір куатты өндіреді.

Электр станцияларына электр қуатын шығару көлемі күнделікті кесте 
түрінде беріледі, бұл көптеген жағдайларға байланысты, соның ішінде электр 
станциясының түріне немесе сызба түрінде, электр желісінің күйіне және т.б. 
байланысты. Қалай болғанда да, куат берілуі негізгі тізбек деп аталатын 
электр станциясының негізгі қосылыстары сұлба арқылы жүзеге асырылады.
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Негізгі сұлбалардың кен әртүрлідері бар. Оларды жүйелеу арқылы екі 
негізгі бағыттқа бөлуге болады. Бірінші бағыт жиналған генераторлық кернеу 
шиналарының калыптасуымен байланысты, оларға электр станциясын электр 
желісімен байланыстыратын генераторлар және кернеуді көтеретін 
трансформаторлар қосылған (3 сурет).

Екінші бағыт сүлбалардың блоктық нүсқасын қүрайды. Мысалы, 
мүндай блок: бу қазандығы, бу турбинасы, электр генераторы, жоғарлаткыш 
трансформатор (4 сурет).

Электрстанциялардың жұмыс режимін жүктеме сызбамен сипаттау 
қабылданған, яғни уақыт бойынша электрқондырғы қуатынын (тогының) 
өзгеру диаграммасымен.

Тіркелетін параметрдің түрі бойынша электрқондырғының активтік Р, 
реактивтік Q, толық S қуаттарының және тогының I графиктерін айырады. 
Әдетте, графиктер белгілі уакыт аралығындағы жүктеменің өзгеруін 
көрсетеді. Осы нышан бойынша оларды тәуліктікке (24 сағат), маусымдыққа, 
жылдыққа және т.б. бөледі.

Зерттеу орны немесе олар жататын энергия жүйесінің элемент! бойынша 
графиктерді келесі топтарға белуге болады:

- қосалқы станциялардың шиналарында анықталатьш тұтынушылардың 
жүктеме графиктері;

- жүктеменің тораптық сызбалары -  аудандық жэне түйінді қосалқы 
станциялардың шиналарьшда;

- энергия жүйесінің нәтижелік жүктемесін сипаттайтын энергия жүйесі 
жүктемесінің сызбалары;

- электрстанциялар жүктемесінің сызбалары.

3 сурет -  Жиналған генераторлық кернеу шиналарының сүлбасы
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4 сурет -  Блоктық сұлбаның нүхқасы

Жүктеме сызбаларыен электрқондырғылар жүмысын талдау, электрмен 
жабдықтау жүйесін жобалау, электртұтыну болжамдарын құрастыру, жабдық 
жөндеуді жоспарлау және эксплуатация процесінде жұмыстың қалыпты 
режимін жүргізу үшін пайдаланады.

3.1 Түтынушылар жүктемелерініц тәуліктік сызбалары

Жүктеменің іс жүзіндегі сызбасы уақыт бойынша тиісті параметрдің 
өзгеруін тіркейтін тіркеуші аспаптардың көмегімен алынады. Тұтынушылар 
жүктемесінің болжамдық сызбаны жобалау процесінде анықталады. Оны 
тұрғызу үшін алдымен электрқабылдағыштардың қосынды номиналды қуаты 
деп түсінетін орнатылған қуаты туралы мәліметгер білу керек. Активтік 
жүктеме үшін:

^орн =  ^ном • (1)

Түтынушылар қосалқы станцияларының шиналарьгадағы жалғанған
қуат:

Р  —  S P HOM / о ч

к о с  л  ц  ’ к  ’юрт.тұг юрт.торап

мүндағы ?7орт.түт және 7]0рт.Торап “  номиналды жүктемедегі түтынушылар 
электрқондырғыларының және жергілікті тораптың орта ПӘК - ті.

Эксплуатация тәжірибесінде әдетте түтынушылардың айғақты 
жүктемесі қосынды орнатылған қуатган аз. Бұл жағдай біруақыттық кбіруак
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және толтыру ктол коэффициенттерімен ескеріледі. Онда тұтынушылардың 
максималды жүктемесі үшін өрнектің түрі мындай болады:

Р _  к 6 ф  у ак 'к тол v -p ,  у р
r m a x  ^ г н о м  ^ с ұ р ^ н о м »

юрт тұг 'орт тор
(3 )

мүндағы ксүр -  түтынушылардың қарастырылып отырған тобы үшін 
сүраныс коэффициенті.

Сүраныс коэффициентгері біртипті түтынушылардың эксплуатация 
тәжірибесінің негізінде анықталады және анықтамалық әдебиетте келтіріледі.

Ртах басқа сызбаны тұргызу үшін жобалағанда әдетте типтік
сызбалармен анықталатын уақыт бойынша тұтынушы жүктемесінің езгеру 
сипатын білу керек.

Түтынушының типтік графигі осыған ұксас жұмыс істеп түрған 
тұтынушыларды зерттеу нәтижелері бойынша салынады және (5, а суретінде) 
көрсетілген түрінде анықтамалық әдебиетте келтіріледі.

Есептеу ыңғайлы болу үшін сызбак сатылы жасалынады. Тэулік 
ішіндегі ең үлкен мүмкін жүктеме 100% қабылданады, ал сызбаның қалған 
сатылары тәуліктің әр уақыты үшін салыстырмалы мэнін көрсетеді.

[ }  I

%
100;

s o  I г
6 0  і—

4 0  = :

201 ' ; ;  * j
0 4 8 12 162024 ч

а )

Р , М В т

20
Р м а х
----- т,

f !I

10

0 4 8 1216 20 24ч 

б)
а -  типтік; б -  аталған бірліктерде.

5 сурет -  Түтынушының активтік жүктемесінің тәуліктік сызбалары

Белгілі Ртах -  сызбаның әр сатысы үшін қатынасты пайдаланып, типтік 
графикті түтынушының жүктеме сызбасынае айналдыруға болады:

р  = И ^ .р  (4 )
ст 100 т а х  ’

мүндағы п% -  т и п т ік  сызбаның тиісті сатысының ординатасы, %.
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5, б суретінде Ртах = 20 МВт болғанда типтіктен алынған (4, а суреті) 
электрэнергия тұтынушысының сызбасы көрсетілген.

Әдетте әр түтынушыға бірнеше тәуліктік сызбалар графиктер беріледі, 
олар оның жүмысын жылдың әртүрлі уақытында аптаның әр күнінде 
сипаттайды. Бұл - жүмыс күндерінің қысқы жэне жазғы тэуліктерінің типтік 
графиктері, демалыс күнінің сызбасы жэне т.б. Негізгісі әдетте жүмыс 
күнінің қысқы тәуліктік сызбасы. Оның максималды жүктемесі Р тах 100% 
кабылданады, және барлық басқа сызбалардың ординаталары осы мәннің 
проценттерімен беріледі.

Активтік жүктеме графиктерінен басқа реактивтік жүктеме графиктерін 
пайдаланады. Реактивтік жүктеме:

мүндағы tg9max cos cpmax мэнімен анықталады, ол осы түтынушы
үшін алғашқы параметр ретінде берілу керек.

Толық қуаттың тәуліктік графигін активтік және реактивтік 
жүктемелердің белгілі сызбаларды пайдаланып, алуға болады:

мұндағы Р және Q -  аталған бірліктердегі берілген сатының активтік 
және реактивтік жүктемелері.

3.2 Жүктеме үзақтығының жылдық сызбасы

Бүл сызбак қондырғының жыл бойындағы әртүрлі жүктемелермен 
жүмысының үзақтығын көрсетеді. Ординат есімен тиісті масштабта 
жүктемелерді салады, абсцисса өсімен -  жылдың сағатын 0 ден 8760 дейін 
салады. Жүктемелерді графикте олардың азаюына қарай Ртаа тен Ртіп дейін 
орналастырады (6 сурет).

Жүктеме үзақтығының жылдық сызбасын белгілі тәуліктік сызбалардың 
негізінде түрғызады. 7 суретте сызбаны түрғызудың тәсілі жүктеменің екі 
тәуліктік сызбалардың -  қыстық (183 күн) жэне жаздық (182 күн) негізінде 
көрсетілген.

Электрэнергияның ең кең тараған тұтынушылары үшін 
аныктамалықтарда үзақтық бойынша активтік жэне реактивтік 
жүктемелердің типтік сызбалары келтіріледі.

Жүктемелердің үзақтық сызбасын қондырғының техникалық - 
экономикалық көрсеткіштерінің есептерінде, электрэнергия шығындарының

Q m a x  P m a x 't g < P , (5)

(6)
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есептерінде, жыл бойында жабдықты пайдалануды бағалағанда жэне т.б, 
пайдаланады.

6 сурет -  Жүктеме үзақтығының жылдық сызбасы

Т,=t,183 T,-tfl82

Tj-t_rlS3 T5-tyI82

т,=и-т Tf=t<ris2

8766

7 сурет -  Жүктеме ұзақтылығы бойынша жылдык сызбаны түрғызудың тәсілі

3.3 Жүктеме сызбаларынан аныкдалатын техникалық -  
экономикалық көрсеткіштер

Активтік жүктеме сызбасының қисығымен шектелген аудан 
қарастырылған мерзімдегі электрқондырғы өндірген немесе түтынған 
энергияға тең:

W =ЕР Т-У¥э л .қ о н  1 А 1» (7)

мүндағы Рі -  графиктің і сатысының қуаты; 
Т; -  сатының үзақтығы.

19



тең:

Р о р т = 7 ,  ( 8 )

мұндағы Т -  карастырылатын мерзімнің ұзақтығы;
W -  қарастырылатын мерзімдегі электрэнергия.

Қондырғының жүмыс сызбасының бірқалыпты емес дәрежесін
толықтыру коэффициентімен бағалайды:

k -  w -  Р°рт f9)І̂ОЛ р ,т р •
г  max 1 г  max

Жүктеме сызбасын толтыру коэффициенті карастырылатын мерзімде 
(тәулік, жыл) электрэнергияның өндірілген (тұтынылған) саны, егер қондырғы 
жүктемесі барлық уақытта максималды болса, сол уақытта өндірілген
(тұтынылған) энергияның санынан қанша есе аз болғанын көрсетеді. Әрине, 
график бірқалыпты болған сайын, ктол мәні бірге жақын.

Қондырғының жүктеме сызбасын сипаттау үшін максималды 
жүктемені пайдаланудың шартты үзақтығын қолдануға болады:

• 0 ° )
r max “max

Бүл шама карастырылатын Т мерзімінде (әдетте жыл) қондырғы сол
уақыт мерзімінде электрэнергияның Wn айғақты санын өндіріп (түтыну) үшін
қанша сағат өзгермейтін максималды жүктемемен жүмыс істеу керек екенін 
көрсетеді.

Іс жүзінде орнатылған қуаттың пайдалану коэффициента:

К’ -  W -  Р°рт (Л і \^пайд т .р  р  j  V11-1
1 г орн г орн

немесе орнатылған қуаттың пайдалану үзақтығын да қолданады:

Т о р „ = ^ = к пайд'Т, (12)
г орн

кПайд анықтағанда Рорн деп резервтікті қосқандағы барлық агрегаттардьщ 
қосынды орнатылған куатын түсіну керек.

кПайд пайдалану коэффициента агрегаттардьщ орнатылған қуатын 
пайдалану дәрежесін сипаттайды. Эрине, кпайд <  1, ал Торн <  Т. Рорн >  Ршах 
қатынасын ескеріп, кпайд <  ктол алады.

Қондырғының орта жүктемесі карастырылатын мерзімде (тэулік, жыл)
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Дәріс №  4. Э нергияның әртүрлерін электрлікке түрлендіру
тәсілдері.

Дэрістің мазмұны: энергия түрлері. Электр энергия өндіру тәсілдері. 
Электр станциялар түрлері.

Дәрістің мақсаты: әртүрлі электр станцияларда куат ендірудін
технологиялық процестерін оқып үйрену.

Энергетикалық кәсіпорындарда біріншіреттік энергия екіншіреттік 
(екіншіреттік энергия арқаулары) электр энергия немесе отын (бензин, мазут, 
метанол, сутегі, табиғи газды алмастырушы, синтетикалық мотор отыны және 
т.б.) түрінде түрленеді.

Сосын біріншіреттік және екіншіреттік энергия соңғы энергияның 4 
түріне түрленеді.

Төрт соңғы энергияньщ түрі бар:
1) Соңғы электр энергиясы-бұл энергияның басқа түрлерімен 

ауыстыруға мүмкін емес өндіріліп және тұтынушыға жеткізілген 
Электрэнергияның бөлігі больш табылады (жарықтандыру, байланыс жүйесі, 
компьютерлер үшін).

2) Соңғы жылу энергиясы-бұл өндіріліп жылыту жүйелерімен 
түтынушыга жеткізілетін немесе өндірістік үрдістерде түтынатын жыл.

3) Соңғы механикалық энергиясы-келік және экономиканың басқа 
салаларында қолданылатын қозғалтқыштардың кинетикалық энергиясына тең.

4) Соңғы химиялық энергия -  химиялық өнеркәсіпте шикізат ретінде 
қолданылатын мүнай, мүнай өнімдерінің, табиғи газ бен көмірдің жылу 
эквивалентіне тең.

Табиғатта тікелей өндірілетін энергия (отын энергиясы, су, жел, Жердің 
жылуы, ядролық) бастапқы деп аталады.

Бастапқы энергияны арнайы қондырғыға ауыстырганнан кейін адам 
қабылдаган энергия -  екіншілік деп аталады (электр энергиясы, бу, ыстық су 
жэне т.б.).

Электр станциялар аттарында қайталама энергия көздері түрлендірілетін 
бастапқы энергияның кандай түрі бар екендігі көрсетіледі. Мысалы, жылу 
электр станциясы (ЖЭС) жылуды (бастапқы энергияны) электр энергиясына 
(екінші) айналдырады, гидроэлектрлік станциясы (ГЭС) - механикалық су 
қозғалысының энергиясын электрлікке, атомдық электр станцияларына (АЭС) 
- атом энергиясын электрлікке, келгін су (приливные) электр станциялары 
келгін судың алғашқы энергиясы электр энергиясына айналады, 
гидроаккумуляцияльщ электр станцияларда судың жинақталған энергиясы 
электр энергиясына айналады т.б.

Қазіргі уақытта электр энергиясын өндіру үшін электр станцияларыньщ 
кеяесі түрлері қолданылады:
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1) Жылу (жылу электр станциялары). Олар бөлінеді конденсациялык 
(КЭС), жылу электр орталықтары (ЖЭО) жэне газ турбиналары қондырғылар 
(ГТҚ).

2) Атом электр станциясы (АЭС).
3) Гелио электр станциялар немесе күн электр станциялар (КЭС).
4) Геотермальды электр станциялар (ГТЭС).
5) Дизель электр станциялар (ДЭС).
6) Келгін су электр станциялар (КСЭС).
7) Жел электр станциялары (ЖЭС).
Электр энергиясыньщ басым бөлігі (Қазақстанда да, әлемдік энергетикада 

да) ЖЭС, АЭС, ГЭС электрстанцияларында өндіріледі.
Энергетикалық қондырғъшардьщ кейбір ерекшеліктерін қарастырып 

көрейік, олар құрылыста жэне пайдалануда қандай дәрежеде назарға алынуы 
керек.

Жылу-конденсациялъщ электр станциялары мүмкіндігінше жақын сумен 
жабдықтауға ыңғайлы отьш шығаратын орындарға салынады.

Олар 110-750 кВ желіде генерациялайтын энергиями ендіретін 200-ден 1200 
МВт қуатгьшыгы бар бірнеше блоктық қондыргылардан (қазандык - 
турбогенератор -  жоғарлатқыш трансформатор) жасалады.

КЭС-тің агрегаттарының ерекшелігі олардың жеткіліксіз 
маневрлендірілуіне байланысты: іске қосу, айналдыру, синхрондау және 
жүктемені жинауға дайындық 3-6 сагатты талап етеді, сондықтан оларға 
номиналдыдан жүктемеге дейінгі біркелкі жүктемені. Отын түріне және 
агрегатты жобалауға негізделген техникалық минимум.

КЭС тиімділігі 32-40% -дан аспайды. Олар қоршаған ортаға 
айтарлықтай эсер етеді - олар атмосфераны ластайды, сумен қамтамасыз ету 
көздерінің жылу режимін өзгертеді.

Теплофикационды электрстанциялар тұтынушыларының жанында 
қүрылады, ал әдетте импортгалатын отын қолданылады. Бұл электр 
станциялары ең үнемді жүмыс істейді (жылуды пайдалану коэффициента 60- 
70% жетеді), жылу түтынуына және турбиналардың төмен қысымды бөлігіне 
жэне конденсаторларға сәйкес келетін ең төменгі бу беру.

Қуаты 30-250 МВт қүрайды. 60 МВт дейін агрегатгар бар станциялар 
бумен және судағы көлденең байланысы бар термомеханикалық бөлікте, 
электр бөліктерінде -  6-10 кВ қүрама шиналармен және жергілікті тарату 
желісіне қуаттың айтарлықтай бөлігін берумен жүзеге асырылады.

100-250 МВт агрегаттары бар станциялар асқын кернеу желісінде қуат 
шығысы бар блок түрін орындайды. Айта кету керек, ЖЭО, сондай-ақ КЭС 
қоршаған ортаға айтарлықтай эсер етеді.

Атом электр стансалары кезкелген географиялық аймақта, оның 
ішінде жету қиын, бірақ сумен жабдықтау көздерімен салынады.

Пайдаланылған отынның (уран концентратының) массасы шамалы емес, 
бүл көлік байланысынаа қойылатын талаптарды жеңілдетеді.
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АЭС жоғары кернеулі желіде энергияны өндіретін блоктык типті 
бірліктерден тұрады.

Атом электр стансалары, әсіресе жылдам нейтрондарда, өлімге әкеп 
соктырмайды, сонымен бірге БЭЖ жиынтықтары.

Пайдалы эсер коэффициенті 35-38% қүрайды. Іс жүзінде АЭС-ті 
атмосфераға ластауға болмайды. Радиоактивті газдар мен аэрозолдар 
шығарындылары шамалы болып табылады, бүл қалалар мен жүктеу 
орталыктарының жанында атом электр станцияларын салуға мүмкіндік береді.

Күрделі мәселе - пайдаланылған отын элементтерін шығару немесе 
қалпына келтіру.

Гидро электр станциялар гидроэнергетикалық ресурстар, сондай-ақ 
электр куатын түтынушылардың орналасуымен жиі сәйкес келмейтін 
қүрылыстың шарттары болған жағдайда салынады.

Г идроэлектростанцияларды салған кезде олар әдетте бірқатар 
тапсырмаларды шешуге тырысады, атап айтқанда: электр энергиясын көрсету, 
жүк тасымалдау жағдайларын жақсарту және суару. Гидроагрегаттардың 
қуаттылығы 640 МВт-қа жетеді.

Электр бөлімі генераторлармен блок-сұлбалармен орындалады -  
кернеудің жоғары кернеулі желісінде қуат шығысы бар трансформаторлар. 
Гидрогенттер өте маневрлендірілген: бұрылыс, желімен синхрондау және 
жүктеме жиынтығы 1-5 мин.

Гидроэлектростанциясының пайдалы эсер коэффициент! 85-87% 
құрайды. Станциялар өзен, балық аулау, су қоймалары, сондай-ақ 
орманшылық және ауыл шаруашылығы саласындағы су режиміне 
айтарлықтай эсер етеді, өйткені су қоймаларын қүру халық шаруашылығына 
арналған маңызды учаскелердің тасқынымен байланысты.

Гидрокаккумуляторлық электр станциялары жүктеме бойынша электр 
энергиясының күнделікті кестесін теңестіруге арналған.

Минималды жүктеме уақытында олар сорғы режимінде жұмыс 
жасайды. Қуат жүйесінің ең көп жүктелген сағаттарында, кондыршлары 
генератор режимінде жұмыс жасайды, ең жоғарғы жүктемені алады.

ГАЭС ешқандай ГЭС жоқ немесе олардың шекті уақыты бойынша 
жүктемені жабу үшін жеткіліксіз болған жүйелерде орнатылады.

Олар жоғары кернеу желісінде энергияны өндіретін және оны сорғы 
режимінде жүмыс істеп түрған желіден алатын бірнеше блоктан орындалады.

Агрегаттар өте жоғары деңгейге ие және тез сорғы режимінен 
генераторлық режимге немесе синхронды кеңейту режиміне ауыстырылуы 
мүмкін. PSP тиімділігі 70-75% қүрайды.

Олар сумен жабдықтау көздері бар жерде салынып, жергілікті 
геологиялық шартгар қысым резервуарын құруға мүмкіндік береді.

' Энергия ресурстарын түтыну жылдам қарқынмен өсуде, бүл әлемдік 
өнеркәсіптік өндірістің үздіксіз өсуімен байланысты. Сонымен қатар, 
бастапқы ресурстарды электр энергиясына айналдыру өте төмен тиімділікпен 
жүзеге асырылады -  35-40%.
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Сонымен бірге ең үлкен пэк АЭС-ке және ең кішкентай ГЭС-ге сәйкес 
келеді. Сондықтан тиімділікті арттыру мәселесі бүгінгі күнде энергия 
өндірісінін процестері өте өзекті.

Дәріс №  5. Ә ртүрлі электр станцияларда электр энергиясын 
өндірудің технологиялы қ процесі туралы . К онденсациялы к жэне жылу 
электр станциялары

Дәрістің мазмүны: электр станцияларда электр энергиясын өндіру 
процестері. Конденсациялық электр станциялар, Жылу электр станциялар. 
Жылу электр орталықтары.

Дәрістің мақсаты: КЭС, ЖЭС электр станцияларында электр энергия 
алу сұлбаларын оқып үйрену.

КЭС отынның химиялық энергиясын алдымен жылу энергиясына, одан 
соң механикалық энергияға және ең соңында электр энергиясына 
түрлендіреді.

Барлық жылулық қозғалтқыштар мынадай топтарга бөлінеді: 
пайдаланьшатын жүмысшы зат түрі бойынша-бу жэне газ қозғалтқыштары; 
жылу энергиясын механикалық энергияға түрлендіру тәсілі бойьгаша -  
поршеньді және роторлық қозғалтқыштар.

Поршеньді тәсілде түрлендіру үшін қыздыру кезіндегі жүмысшы затгың 
потенциалдық энергиясы қолданылады. Ал роторлық тәсіл кезінде жұмысшы 
заттың өте үлкен жылдамдықпен қозғалған бөліктерінің кинетикалық 
энергиясы қолданылады.

ЖЭС-тің негізгі жабдықтарына қазан, турбина жэне генератор жатады (8 
сурет). Қазанда отынды 4 жаққан кезде жылулық энергия бөлініп шығады да, 
ол су буының 5 энергиясына түрлендіріледі. Турбинада 2 су буы айналудың 
механикалық энергиясына айналады. Ал генератор 3 айналу энергиясын 
электр энергиясына айналдырады. Жылулық қозғалтқыштар жұмысының 
тиімділігін жоғарылату үшін жүмысшы заттың температурасы мен қысымын 
конструкциялық материалдардың механикалық беріктілігі шыдайтын 
шамаларға дейін көтеру қажет. Қазіргі заманғы бу қондырғыларында бу 
температурасы 600°С-қа ал қысымы 30 МПа-га дейін көтеріледі.

КЭС-тің қүрылымдық сұлбасы 9 суретте көрсетілген. Бу 
қондырғыларының жылулық айналым (цикл) процестері былайша жүреді: бу 
генераторларында-жылу жеткізу, турбиналарда-будың ұлғаюы, 
конденсаторларда-суыту. КЭС жұмысын толығырақ қарастырайық (10 сурет). 
Көмір бункерден 1 ұсактау қондыргысына 2 келіп түседі. Онда ол шаң 
жағдайына дейін ұсақталады. Комірлі шаң ауа үрлегіштен 3 шыққан ауамен 
бірге жағуға 3 беріледі. Осы жану нәтижесінде белінген жылу кұбырлардағы 4 
суды буға айналдырады.
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1 -  бу генераторы; 2 -  бу турбинасы; 3 -  электрлік генератор;
4 -  конденсатор; 5 -  сорап;

~ — бу: ....-су  жэне конденсат; —  салқындатқыш су.
9 сурет -  КЭС-тің кұрылымдық сұлбасы

Су сорап 14 көмегімен жылан пішіндес құбырлар арқылы 5 жэне бу 
құбыры 6 арқылы алдымен турбинаның бірінші сатысына 7, ал одан соң 
екінші сатысына 8 келеді. Турбинада бу энергиясы генератор 9 роторының 
айналуының механикалық энергиясьша түрленеді. Турбинадан шыққан бу 
конденсаторға 13 түсіп, суға айналдырылады. Бұл су сорап арқылы қазанға 
беріліп, жоғарыда баяндалған процесс қайталанады.

Конденсатордағы буды суыту су қоймасынан (арықтан немесе өзеннен) 
11 алынатын су көмегімен жүргізіледі. Ол сорап 12 арқылы алынып, қолданып 
болғасын қайта су қоймасына құйылады. Көмірдің жанғанынан қалған енім, 
тазалаушы құрылғылардан өткізіледі. Онда күл, көмірдің жанбай қалған қатты 
бөліктері т.б. қоспалар ажыратылады. Ал қалған газдар құбыр арқылы 
атмосфераға шығарылады. Генератор статорынан алынған электр энергиясы 
шығыстар 10 арқылы электрлік жүйеге беріледі.
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10 сурет -  КЭС сұлбасы

Қазіргі кезде ЖЭС-те энергия алудың үш негізгі сұлбасы қолданылады. 
Бірінші түр -  негізгі. Онда булы турбиналық қондырғылар болады. Оның 
жұмысы жоғарыда қарастырылды. Бұл кезде бу генераторы қолданылады 
жэне су буы энергия тасымалдаушы болып табылады.

Екінші түр -  газды турбиналы қондырғылары бар ЖЭС. Бұндағы 
жұмысшы зат -  газ бен ауа қоспасы. Газ органикалық отынды жаққанда 
бөлініп шығады және ол қыздырылған ауамен араласытырылады. Осы қоспа 
жылу энергиясын тасымалдағыш болып табылады. Оның температурасы 750- 
770°С-қа дейін болады да турбинаға түрлендіруге беріледі. Газды турбиналы 
ЖЭС көлемі кіші (бу қазандығы болмағандықган), турбинаның айналу 
жылдамдығы жоғары, іске қосылуы, токтатылуы және қуатының реттелуі 
жеңіл. Бірақ бу турбиналарымен салыстырғанда қуаты 5-8 есе аз болады. Оған 
қоса олар тек жоғары сапалы отынмен ғана жұмыс істейді. Тек осы кезде ғана 
газдағы зиянды заттар аз болады және турбина қабыргасы мен басқа да 
бөліктеріндегі ластанулар аз болады. Газды турбиналы қондырғыларды тез 
айнымалы режимдерде жұмыс істегенде қолданған тиімді.

Үшінші түр -  булы және газды қондырғылар. Бұл кезде жогарыда 
қарастырылған екі түр біріктіріліп қолданылады. Бұл қондырғыларда екі 
энергия тасымалдағыш-бу мен газ -  турбинаға бір мезгілде беріледі. Бірақ 
булы газдық қондырғылар тек сұйық немесе газ түріндегі отьгамен гана 
жұмыс істей алады. Дегенмен, бұл ЖЭС-тің тиімді түрі болып табылады.

ЖЭС-тардағы отынды қолдану тиімділігі 11 суретте көрсетілген. Ол 
бойынша энергияның 32 %-на дейінгі бөлігі ғана электр энергиясына 
айналатыны көрінеді. Планетамыздың отындық ресурсы шектеулі 
болғандықтан, болашақта ЖЭС-ті тиімді де экологиялық қауіпсіз электр 
станциялармен ауыстыру қажет.

Жылу электр орталыцтары.
КЭС-те электр энергиясын өндіру кезінде жылудың көп мөлшері босқа 

шыгын болады. Ал химия, тамақ, металлургия және т.б. өнеркәсіп
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салаларында жылу технологиялық мақсаттарда колданылады. Түрғын үйлерді 
жылыту ушін де ыстык су қажет.

100% ж&ткШпгаи 
жылу

бу қазаныноагы жъпісіндегі шыгыноар 
шыгындар шығындар

электр 
эиергияга 
аииалган 
жылу 32-12%

11 сурет -  ЖЭС-да энергия түрленуі кезіндегі шығындар

Қазіргі кезде өндірілетін отынның жартысынан көбі кәсіпорынның 
жылулық қажеттіліктерін өтеуге жұмсалады. Кішігірім жылыту 
қазандықтарын құру экономика жагынан жетілдірілмеген және ПӘК-і төмен. 
Осындай жағдайларда ЖЭС-тардың бу генераторларындағы буды электр 
энергиясын алу үшін де, тұтынушыларды жылумен қамтамасыз ету үшін де 
қолданған қолайлы. Осындай қызмет атқаратын электр станциялары жылу 
электр орталықтары деп аталады. Қазіргі кезде жылыту агрегаттарының да 
қуаты өсіп келеді. Турбоагрегаттардың қуаты 100, 135 жэне 250 МВт-қа дейін 
көтерілді. Кейбір ЖЭО-ның қуаты 1 млн. кВт-қа дейін жетеді. Бірақ олардың 
қуаты энергожүйелерге берілетін электр энергиясынын қажеттіліктерімен 
жэне жылу тарату тораптарының рұқсат етілетін қашықтықтарымен 
шектеледі. Мәселен, 1 млн-нан төмен тұрғыны бар қалалар үпгін турбоагрегат 
қуаты 250 МВт болатын ЖЭО құрған тиімді. ЖЭО-дағы электр энергиясын 
жасауға жұмсалатын отынньщ үлестік шығыны КЭС-тарға қарағанда жоғары, 
бірақ бүл шығын жылу энергиясын қоса өндірумен компенсацияланады.

Түтынушыға қажетгі көрсеткіштері бар бу алу үшін (әдетте су 
температурасы 70-150°С, бу қысымы 0,5-2 МПа) ЖЭО-да пардың аралық 
таңдаулары бар арнаулы турбиналар қолданылады. Мүндай турбиналарда бу 
энергиясының бір бөлігі турбинаны қозғалысқа келтіргеннен кейін оның 
көрсеткіштері төмендейді де түтынушылар үшін будың қандай да бір бөлігі 
алынады. Турбинада қалған бу одан кейін әдеттегі ретпен жүмсалып, 
конденсаторға келіп түседі. Будың бір бөлігіне қысымның түсуі аз 
болғандықтан электр энергиясын жасауға кететін отын шығыны өседі.

Жылу энергиясы толығырақ пайдаланылғандықтан ЖЭО-ның ПӘК-і 60- 
65 %-ға жетеді, ал КЭС ПӘК-і 40 %-дан аспайды. Қысымы кейде ЗМПа-га 
дейін жететін ыстық су мен бу құбырлары арқылы түтынушыларға 
жеткізіледі. Жылуды жеткізуге арналған қүбырлар жиынтығы жылулық торап 
деп аталады. Тугынушылар буды қолданғаннан кейін алынатын конденсат 
ешбір қоспасыз, түзсыз таза су түрінде болады, өйткені су бу генераторларына 
берілер алдында тазаланады. Конденсат жинақталып, қайтадан бу жасауға
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қолданылады. Сондыктан бу торабы бу кұбырлары мен конденсат 
құбырларынан тұрады. Су торабы да екі бөліктен тұрады: беру және кайнау 
тораптары.

Жылу тораптары әдетте жер астымен өткізіледі. Кейде қажеттіліктер 
туындағанда жер бетіне шығарылуы да мумкін. Жылу шығынын азайту үшін 
жылу тораптарының сырты жылулық оқшауланады. Жылулық оқшаулағыш 
ретінде диатомды кірпіш, диатомды фасондық бүйымдар, минфалды мақта 
жэне пенобетон қолданылады. Жылулық оқшаулау 150°С-тык температурасы 
бар ыстьщ суды 1 шақырым қашыктыкка бергенде 0,4-0,6°С жылу шығынын 
қамтамасыз етеді. Осындай аз шығынның болғанына қарамай, жылулық торап 
көп тармақталған жағдайда жылудың жалпы шығыны айтарлықтай мөлшерде 
болады. Оның орнын толтыру үшін де едәуір мөлшерде отын жүмсалады. 
Отынды үнемдеу жылулық оқшаулауды жетілдірумен тығыз байланысты 
болғандықтан, оның сапасын жоғарылату-жылумен қамтамасыз етудің 
маңызды мәселелерінің біріне жатады.

Дәріс № 6. Газ турбиналық жэне бу-газ электр станциялары

Дәрістің мазмүны: газ турбиналық электр станциялары. Бу-газ электр 
станциялары.

Дәрістің мақсаты: газ турбиналық жэне бу-газ электр станцияларында 
электр энергия алу сұлбаларын оқып үйрену.

Газ турбиналы электр станция (ГТЭС) деп, электр генераторыныц 
жетегі ретінде газ турбинасы қолданылатын жылу электр станциясын айтады. 
Көптеген елдерде қуаты 500 МВт-дан асатын блоктар электр жүктемесінің 
үстеме артуы кезінде іске қосылатын қуаты 25-100 МВт газ турбиналы 
қондырғымен қосымша жабдықталған. Әрқайсысының қуаты 10-20 МВт 
болатын авиация турбинасының негізінде жасалған екі-төрт турбиналы 
агрегатган түратын ГТЭС-тер де жасалған. Олар электр энергиясының 
қосымша кезі ретінде және табиги газбен жұмыс істейтіндіктен, жаңа кен 
байлықтарын, әсіресе, мұнай кен орындарын игеру кезінде электр 
энергиясының негізгі көзі ретінде пайдаланылады. ГТЭС жүмысы толығымен 
автоматтандырылған жэне алыстан басқару жүйесімен жабдықталған. 
Қозғалмалы ГТЭС салыстырмалы түрде алып қарағанда сирек қолданылады, 
өйткені оның жұмыстық көрсеткіштері, мысалы, дизель электр 
станцияларымен салыстырғанда томен болады. Құрастырмалы бу-газ 
турбиналы қондырғылардың келешегі зор, мүнда жүмыс жасап шыққан 
газдың жылуын су жылыту үшін немесе бу қазанында төменгі қысымды бу 
өндіру үшін пайдалануға болады.

Қазіргі кезде газды турбиналық қондырғылар (ГТҚ) кең қолданыла 
бастады. Олардағы жүмыстық денеге, жоғары қысым мен жоғары 
температурадағы ауасы бар жанатын отындар немесе қыздырылған ауа
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жатады. Газ турбиналарында газдың жылу энергиясының турбинаның 
роторын айналдыратын кинематикалык энергияға түрленуі жүзеге 
асырылады.

Қүрылымы мен энергияны түрлендіру қағидасы бойынша газ 
турбиналары бу турбиналарына үқсас болады. Газ турбиналарыньщ 
экономикалық жүмыс тиімділігі іштен жану козғалткыштарына (ІЖҚ) жақын, 
ал жүмыстық ғаздың өте жоғары температурада жүруі кезінде тіпті одан да 
көп болады. Газ турбиналарыньщ көлемі бу турбиналары мен ІЖҚ-нан 
қарағанда аз болады.

Қазір қолданыстағы газ турбиналары негізінен сүйык отынмен жүмыс 
істейді, бірақ жанатын газ да қолданылады. Қүрамында күл мен механикалык 
қоспалары бар қатты отынды қолдану кезінде жанатын өнімдер газ 
турбинасының күрекшелеріне зянды эсер тигізеді.

12 суретте ГТҚ-ның қағидалық сұлбасы келтірілген. Сүйық немесе газ 
тәріздес отын мен ауа 1 жану камерасына беріледі. Жану камерасында пайда 
болған 2 газдар жоғары температура мен жоғары қысым арқылы 3 
турбинаның жұмыс күрекшелеріне бағытталады.

   отын; -  ауа; ••• -  жану енімдері.
12 сурет -  Газ турбинаньщ қондырғының принципиалдық сүлбасы

Турбина 4 электрлік генератор мен 5 компрессорды айналдырады. 
Компрессор жану камерасына 6 ауаны қысыммен жіберу үшін қолданылады.

Компрессорда қысылған ауа жану камерасына берілерден бұрын 
турбинадағы 8 жанып бітпеген газдармен 7 регенераторда қыздырылады.

ГТҚ-дан шығатын газдар жоғары температурада болғандықтан, 
термодинамикалық циклдың ПӘК-не кері әсерін тигізеді. Сондықтан, отынды 
жандырудағы бөлінетін жылуды бірлесіп қолданатын, газ және бу турбиналық 
агрегаттардың қатар қосылуы, қондырғы жұмысының экономикалык 
тиімділігін 8-10%-ға үлғайтуға мүмкіндік береді. Мұндай агрегатты бу-газды
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қондырғы деп атайды, олардың колданылуы өнімнін өзіндік кұнын 25 %-ға 
дейін төмендетеді.

Бу-газды қондырғылар (БГҚ) екі түрлі жүмыстык дене - бу мен газды 
колданады.

Бу генераторында жанған отыннан алынатын жылудың бір бөлігі 
қажетті параметрдегі буды қүрауға шығындалады. Содан кейін, ол бу 
турбинасына жіберіледі (13 сурет).

1 -  бу генераторы; 2 -  компрессор; 3 -  газ турбинасы; 4 -  генератор; 5 -  бу 
турбинасы; 6 -  конденсатор; 7 -  сорап (насос); 8 -  экономайзер; 

 бу; ••• -  отын; ™ -  а у а ; -----------жану өнімдер
13 сурет -  Бу-газды қондырғының принципиалдық сұлбасы

Температурасы 650-700 °С-қа дейін суытылған газдар газ турбинасының 
жұмыстық күрекшелеріне беріледі. Турбинаға қолданылған газдарды қорек 
беретін суды қыздыруға қолданады. Нәтижесінде отын шығынын азайтуға 
мүмкіндік туады.

БТҚ-ы газ турбинасында қолданылған газдар бу қазанына берілетін 
сұлбамен жұмыс істейді (14 сурет).

Бұл жағдайда газ турбинасы күшті бу қондырғысының бір белігі ретінде 
қызмет етеді. ТТҚ-ның жану камерасында отынның 30-40 % жанады, ал бу 
генераторында қалғаны жанады. БГҚ турбинасында жылу энергиясы 
механикалық энергияға түрленіп, ары қарай генераторда электр энергиясына 
түрленеді.

Электромеханикалық түрлендірудің мұндай сүлбасында айтарлықтай 
бір кемшілік бар: турбина білігінің аса жоғары айналысы мен жоғары 
температура жағдайында үлкен механикалық жүктемелерге шыдамды 
материалдарды қолдану қажет.

Материалдар беріктігінің шектеулі болуы буды 600°С-ден жоғары емес 
температурада ғана қолдануға мәжбүр етеді, бірақ жанатын отынның
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температурасы 2000°С-ға дейін жетеді. Осы температуралардың
айырмашылығын азайту арқылы жылу кондырғыларының ПӘК-ін 
айтарлықтай ұлғайтуға болады.

14 сурет -  Қолданылған газдарды бу қазанына шығаратын 
бу-газды қондырғының сұлбасы

Газ турбиналыц цондыргының жүмыс циклі.
Газ турбиналық қондырғының қағидалық сұлбасы 15 -  суретте 

керсетілген.

15 сурет -  Газ турбиналық қондырғының қағидалық сұлбасы

КП ауалық компрессоры атмосфералық ауаны қысып, қысымды р і 
шамасынан р 2 шамасына дейін жоғарылатады жэне оны ЖК жану камерасына 
береді. Арнаулы сораппен суйык немесе газ түріндегі отынньщ қажетгі 
мөлшері де осы жерге беріледі. Камерада пайда болған жану өнімі одан Т  
температура мен р 2 қысымымен шығады. р 2 қысымы компрессор 
шығысындағы қысыммен тең болады. Яғни отынның жануы кезінде қысым 
езгермейді.

Газдық турбинада жану өнімдері (16 сурет) адиабатты түрде кеңейеді, 
нәтижеде температура Т4 -к е  (4 нүкте) төмендейді. Ал қысым атмосфералық
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ро қысымға дейін азаяды. р3 -  р 0 қысым түсуі турбинадағы Ітех техникалық 
жұмыска жұмсалады.

а - р, v-диаграммасында; б -T,s- диаграммасында.
16 сурет -  Газ турбиналық қондырғының диклдері

Осы жұмыстың ең көп бөлігі Ік компрессор жетегіне жүмсалады. Ітех-  Ік 
айырмасы G  электрлік генераторда элетр энергиясын өндіруге және басқа да 
мақсаттарға жұмсалады. Осы айырмашылық циклдің пайдалы жұмысы болып 
табылады. Ал отындық сорапқа жұмсалатын энергия өте аз болғандықтан оны 
ескермеуге болады.

Отынның жануын жылудың изобарлық берілуімен (12сурет 2-3 
сызығы), ал атмосфераға лақтырылатын жану өнімінің суытылуын жылудың 
изобарлық әкетілуімен ауыстырып (12 сурет 4-1 сызығы) газтурбиналық 
қондырғының циклін аламыз: 1 -2 -3 -4 .

р, v-диаграммасындағы Іц пайдалы жұмысы (1—2—3—4) циклі контурының 
ішіне орналасқан ауданмен көрсетілген. 4.12-суреттен пайдалы жұмыстың 
турбинада алынған техникалык жумыс (6—3 -4 -5 )  пен компрессор жетегіне 
шығындалған техникалық жұмыс (6 -2 -1 -5 )  арасындағы айырмаға тең 
екендігі көрінеді. T,s- диаграммасындағы (1 -2 -3 -4 )  циклінің ауданы да сол 
пайдалы жұмысқа эквивалентті болады. Жұмысқа түрлендірілген жылу 
әкелінген qs (8 -2 -3 -7  ауданы) жэне әкетілген q2{ \-A - l-Z )  жылу 
мөлшерлері арасындағы айырмашылық болып табылады.

Сонда ГТҚ-ның идеалды циклінің ПӘК-і мыны формуламен 
анықталады:

Ъ = І -qJq,— 1- Cp(Tr Ti)/Cp(TrT2) = 1- ^ ( T / T r i y ^ T ^ - l ) ,  (13)

мұндагы Ср -  жылу сыйымдылығы тұрақтыларды қарапайымдату үшін 
алынған.
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Дәріс №  7. Су (гидравликалы қ) электр станциялары  (СЭС). 
Гидроаккум уляциялауш ы  электр станциялары  (ГАЭС)

Дәрістің мазмұны: су электр станциялары. Гидроаккумуляциялаушы 
электр станциялары.

Дәрістің мақсаты: су жэне гидроаккумуляциялаушы электр
станцияларында электр энергия алу сұлбаларын окып уйрену.

Гидравликалык қозғалтқыштардың қолданыла бастағанына 200 жылдан 
артық уақыт өтті. Ең әуелі механикалық энергияның көзі ретінде жекеленген 
су доңғалақтары қолданса, кейін жекеленген су турбиналары қолданылып, 
нәтижесінде гидростанциялар өмірге келді.

ЖЭС-пен салыстырғанда СЭС тек қана отынды үнемдеу мен энергетика 
проблемаларын тиімді шешуге қатысты мәселелерде ғана емес, сонымен бірге 
кеме тасымалы, жерді суландыру, сумен қамтамасыз ету сияқты 
проблемаларды шешуде де қолданылады.

СЭС-ті пайдалану тәжірибесі оның маневр жасауға қолайлылығын, 
жұмыс жасау сенімділігін жэне пайдалануда аз шығындьшығын, қызметшілер 
санының аз болатындығын және кең ауқымдық басқару мумкіндігін электр 
энергиясын өндіру процесін толық автоматтандыруға болатындығын көрсетті. 
Қазіргі қолданыстағы гидравликалық турбиналардың ПӘК-і 93 %-ға дейін 
барады. СЭС-те өндірілетін энергия ЖЭС-те өндірілетін электр энергиясынан 
арзан болады.

Ірі энергетикалық жүйелер үшін гидроагрегаттардың маневрлы болуы 
аса маңызды болып саналады, себебі жүктеменің пгуғыл улғаюы кезінде және 
жүйедегі апаттық жағдайларда резервтік агрегаттарды тез қосу арқылы 
компенсациялауға болады. Сонымен бірге, СЭС агрегаттарының құрылымы 
ЖЭС-пен салыстырғанда қарапайым, ал электр энергиясын өндіру процесі 
күрделі емес. Бірақ, СЭС-ті салуға кететін алғашқы шығын ЖЭС-ке қарағанда 
жоғарырақ болады.

Қазір қолданылатын гидротехникалық қурылыстар күрделі кешеннен 
тұрады. Бөгет (плотина) тіректі құру үшін жэне одан суды, мұзды өткізу үшін 
қызмет етсе, суды бекіту құрылғысы суды беру, суландыру, сумен қамтамасыз 
ету жэне т.б. үшін қызмет етеді. Шлюздер, салдар, бөрене түсіргіштер, 
аймақтар (гавань) жэне т.с.с судағы тасымалдау көлігінің курылымдары 
болып табылады жэне бөгетті тұрғызғаннан кейін өзен көлігін пайдалану 
жағдайын сақтап, жақсартып отырады. Дамбалар мен бегендер су ағындарын 
бағытгау ушін жасалатын, гидро түйіннің реттеуші бөліктері болып табылады. 
Гидро түйіннің энергетикалық құрылғысы -  бұл су станциясы, оның 
машиналық залы, тарату кұрылғылары, сораптық агрегаттар жэне т.б. -  электр 
энергиясын өндіру мен тарату үшін қызмет істейді.
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Қазіргі кезде күшті ағынды тау өзендері мен аз ағынды жазык 
өзендерінің энергияларын колдануға арналған эртүрлі географиялық 
жағдайларда СЭС-ті салудың әдістері құрылған.

Су энергетикалық қондырғыларында (СЭҚ) судың энергиясын 
қолданудың үш түрі бар:

- өзендердің энергиясын пайдаланатын су электр станциялары (СЭС);
- мұхиттар мен теңіздер толқынын пайдаланатын, тасқындык электр 

станциялары (ТЭС);
-жасанды тоғандау мен көлдердің энергиясын жинақтауға және 

пайдалануға арналған, гидроакккумуляторлаушы станциялар (ГАЭС).
СЭС-тің басқа станциялардан нақты артықшылығы - мәңгі қайта 

жаңаратын энергетикальщ қорларды қолданылуы: СЭС-те су қолданылады, ол 
СЭҚ-тың жүмысына тәуелсіз болады және толығымен сақталады.

СЭҚ жүмысының технологиялық жүйесі қарапайым (17 сурет).
Өзеннің табиғи су қорлары гидротехникалық ғимараттар қүрылысының 

көмегімен СЭҚ-та су энергетикалық қорларға түрленеді. Яғни СЭҚ 
турбинасында олар алдымен механикалық энергияға, сосын генераторда 
электр энергиясына түрленеді. Гидротехникалық ғимараттар, су электр 
станциясы салынған жерде өзен энергиясын біріктіріп отыруға мүмкіндік 
береді. Мысалы, СЭС-тің жанында өзен ағысын бөгеп түратын бөген 
салынады. Бөген су қоймасында су жинақтауға және күпггі ағыс жасауға 
мүмкіндік береді. СЭС-тен алынатын электр энергиясының мөлшері 
анықталған бір ағыс күшімен жіберілген су көлеміне және түрлендіру 
процесіне қатысатын барлық қүрылымдар мен жабдықтардың ПӘК-не тәуелді 
болады.

17 сурет -  СЭС-тегі энергияны алу сұлбасы және өзенде 
ағысты пайда болдыру

Гидротурбинаның күрекшесіне түсетін су көлемі үлғайған сайын, оның 
қуаты (ағысы) күшейген сайын су электр станциясының қуаты арта бермек. 
Жазықтағы өзендер үшін ағыс күші бөгендер көмегімен жасалады (18 а,
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сурет), ал таулы аймақтарда деривациялық деп аталатын арнайы айналып 
өтілетін арналар салынады (18 б сурет).

Ағыс күшін жинақтайтын бегендік схемасы бар СЭС екіге бөлінеді: 
арналық және бөген аралық. Ағыс күші 25-30 м болатын арналық СЭС-те, 
станция қүрылысы бөгенмен қатар ағыс күшін қабылдап, өзен арнасында 
орналасады. Ағыс күшінің артуымен арналық СЭС-тегі қүрылыс 
жүмыстарының көлемі де артады. Ал ағыс күші 25-30 м-ден асқанда, станция 
құрылысы бөгеннің артына орналастырылады, ондай станцияны бөген аралық 
СЭС деп атайды. Оларға түсетін ағын күшін бөген тоқтатып түрады.

а -  бөген көмегімен; б  -  деривациялық арна көмегімен;
1 -  арна; 2 -  ағынды күшейтетін бассейн; 3 -  турбиналық су берілісі;

4 -  СЭС ғимараты; 5 -  өзен арнасы; 6 -  бөгет.
18 сурет -  Ағыс күшін жасау сұлбалары

СЭС-тің ПӘК-і өте жоғары (93 %) және осы көрсеткіші бойынша ең 
тиімді электр станцияларының қатарына жатады: 1 кВ тсағ электр энергиясын 
өндірудегі өзіндік қүн ЖЭС пен АЭС-тен салыстырғанда 5-6 есе төмен. СЭС- 
мобильді қондырғы, өзінің шығаратын қуатын еркін өзгерте алады. ЖЭС пен 
АЭС-тен салыстырғанда агрегаттарды іске қосу мен тоқтату еш қиындықсыз 
жүргізіледі, оның куатын өзгерту жылдамдығына байланысты шектеулік жоқ, 
сенімділігі жоғары. Сондықтан, СЭС энергияның арзан көзі ретінде маңызды 
роль атқарады.

Гидроаккумуляциялаушы электр станциялары (ГАЭС).
ГАЭС-тұтынушылар жүктемесінің көбею проблемасына байланысты 

қүрылғы. Электр энергиясының түтыньшуы біркелкі емес. Әсіресе, таңертеңгі 
сағаттарда түрмыстың электр аспаптары қосыла бастайды, кәсіпорындар 
жүмыс істей бастайды, т.с.с. жағдайларда электр энергиясына қажеттілік 
туындайды немесе кешкі сағаттарда жарықтандыру аспаптарының электр 
кұрылғыларының, телевизорлар мен т.б.-дың қосылуына байланысты 
энергияны түтынудың ең жоғарғы шегіне жетілу мүмкін. Түнгі сағатгарда 
түтынылу ең аз деңгейде болады. Түрмыс пен өнеркәсіпте энергия еркін 
қолданылған санын, ал біркелкі емес түтынылады. Жүктеме асқындауының 
біркелкі еместігін жабу үшін, арнайы станциялар қажет, солардың ішінде
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ГАЭС жақсы мүмкіншіліктермен жүмыс жасай алады. Олар түнде отын және 
атом станцияларының энергиясын тұтынып, суды бассейнге тартып, энергия 
қорын жинактайды. Бірак бассейндер аумағы бойынша азырақ және 
энергияның аз көлемін ғана жинақтап отырады. Жазык өзендер кұятын су 
тоғанында энергияны жинақтау жагдайында біршама территорияны су алып 
кететіндіктен, көп жағдайда қолдану ыңғайсыз. Кішкене өзендерді жүйедегі 
қуатты реттеу мақсатында колдану тиімсіз, себебі олар бассейнді сумен 
толтырып үлгермейді.

Сонымен, ГАЭС-те аз жинақтаған су энергиясын пайдаланады. Олар екі 
қондырғыны біріктіреді: турбиналық және сораптық (19 сурет). Сораптық 
қондырғы өзеннен суды арнайы бассейнге (немесе жоғарғы су тоғаны) тартуға 
мүмкіндік береді. Бүл жүмысқа да энергия жүмсалады. Қажетті уақытта 
(жүктеме мәнінің жоғарғы шегінде) бассейндегі су станцияда түрған турбина 
арқылы күшті ағыспен төменделеді, яғни қандай бір анықталған мөлшердегі 
электр қуаты алынады.

1 -  жоғарғы бассейн; 2 -  суағар; 3 -  ГАЭС ғимараты; 4 -  төменгі бассейн.
19 сурет -  ГАЭС-тің жұмыс істеу сүлбасы:

Сонымен, алдымен гидравликалық (су) энергия аккумуляцияланып, 
содан кейін пайдаланылады. Яғни жүктеме көбейгенде ГАЭС генераторлық 
режімде жүмыс істеп, жоғарғы су тоғанында жинақталған суды жүмсау 
арқылы электр өндіреді. ГАЭС-тің ПӘК шамамен 70-80%. Әдетте ГАЭС-та 
турбиналық және сораптык режімдерде кезек-кезегімен жүмыс істей алатын 
агрегаттар орнатылады, яғни турбинаның да, сораптың да функциясын 
атқаратын кері айналмалы су турбинасы қолданылады. Бүл жағдайда 
қолданылатын машиналардың саны минимумға дейін азаяды. Бірақ екі 
машинамен компановкаланған станциялардың ПӘК-і төмен болады. Себебі 
сораптық режімде су бөліктерінің үйкелісін жою үшін, генераторлық 
режіммен салыстырғанда 1,3-1,4 есе артық агын күшін тудыру керек. Агрегат 
екі режімде бірдей тиімді жұмыс жасауы үшін, сораптық режімде оның 
айналу жиілігін ұлғайтуға болады, бірақ бүл жағдай оның конструкциясын 
күрделендіруге жэне қымбатгауына әкеп соқтырады. Басқа бір жолы-осы 
режімде конструкция күрекшелерінің иілу бүрышын үлғайту арқылы қол 
жеткізіледі. ГАЭС-тің нақты кемшіліктеріне қарамастан, әдеттегі СЭС-пен 
салыстырғанда өзенді жабу, үзын туннелі бар биік бөгендерді салу және т.б. 
қажетгіліктерді іске асырудың қажетті жоқ. Шамамен, ірі өзендердегі СЭС-те
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1 кВт қуатқа 10 м3 бетон қажет болады, ірі ГАЭС-те тек бірнеше ондаған 
кубометр бетон пайдаланылады. ГАЭС жүмысының тиімділігін 
жоғарылатудың бір жолы-оларды жел электр станцияларымен қатар 
пайдалану болып табылады. Бүл жағдайда, энергетикалық жүйедегі жүктеме 
көбею сағаттарындағы жел станциясының қуатын есептеу күрделі. Бірақ, 
жүйенің қалыпты жүмыс жағдайында өндірілетін электр энергиясын суды 
бассейнге жіберу үшін қолдануға болады. Тағы бір жолы-энергияны қорға 
қалдыру үшін супер маховиктерді колдану болып табылады. Супер маховик- 
бүл доңғалағы ешбір бүлінбестен өте жоғары жылдамдықпен айналатын 
кондырғы. Ол кварц талшықтарынан толтырылған және өзара аз қуыстармен 
орналастырылған концентрациялы шығырықтардан түрады және қабаттасудан 
сақтау үшін резина типтес созылмалы заттармен толтырылған (20 сурет). 
Супер маховик генератордың білігімен қосылған және вакуумды үстап 
түратын герметикалық қапқа енгізілген. Бүл қүрылғы, жүйедегі энергияны 
түтыну үлғайған жағдайда генератор ретінде, ал энергияны аккумуляциялау 
қажет болғанда электр қозғалтқышы ретінде жұмыс істейді.

Бұл жағдайда, суды аккумуляциялау жағдайымен салыстырғанда шығын 
аз. Салмағы 1,96 МН жэне диаметрі 5 м болатын супер маховикте 20 МВт сағ 
дейін энергияны жинақгауға болады. Супер маховихтің жүмыстық айналу 
жиілігі-3500 мин"1.

Оны қолданудың бір жолы: энергетикалық жүйенің шектік сағаттары 
жағдайында қосымша электр энергиясын өндіру үшін, ГАЭС-тегі жинақгалған 
су қоры энергиясымен супер маховикті айналдыру арқылы оны генераторлық 
режімде жүмыс істету.

1 -  супермаховик; 2 -  мотор-генератор; 3 -  подшипник;
4 -  супермаховик камерасы.

20 сурет -  Механикалық энергияны аккумуляциялаушы агрегаттың сұлбасы
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Дәріс №  8. А томды қ электр станциялары  (АЭС)

Дәрістің мазмұны: атомдык электр станциялары

Дәрістің мақсаты: атомдық электр станцияларында электр энергия алу 
сүлбаларын оқып үйрену.

1948 жылы атомдық энергетикалық реакторларды жобалау басталды. 
Дүние жүзінде алғаш рет АЭС 1954 жылы 24-ші шілдеде Обнинск каласында 
пайдалануға берілді. Адам энергия көзінің шексіз яғни электрлік және жылу 
энергиясын бейбітшілік жолында колданып үйренді. Бүл қадам энергетика 
дамуының жаңа кезеңін тудырады.

Атом энергетикасының даму қарқыны әдеттегі ЖЭС пен СЭС-тер даму 
қарқынынан 10 есе артық жылдамдықпен жүрді. Осы қазіргі тавда туындап 
отырған ірі проблемаларды шешіп берді. Ең әуелі, органикалық отындарды 
жағу көлемін айтарлықгай азайтуға мүмкіндік берді. Жоғарыда отын 
ресурстарының негізгі түтынушылары электр станциялары екендігін айтып 
өттік. Олардың ПӘК-і 50%-дан аспайды. Отын қоры шексіз емес, сондықтан 
қазірден бастап энергетика қажеттілігі үшін органикалык отынды түтынуды 
азайту проблемасы кетерілуде.

Бүл проблеманы ірі масштабпен шешу үшін тек атомдық станцияларды 
салу керек. Кейбір ғалымдардың үйгарымынша, атомдық станциялар болмаса 
органикалық отындардың белгілі қорлары 2040 жылы таусылуы тиіс. Осыған 
байланысты, дүние жүзінде жаппай атомдық энергетиканың дамуы карқынды 
жүруде. Қазір әлемнің 20-дан көп елінде АЭС бар және олардың қуаты 200 
мың МВт-тан асып кетті. Біздің планетаның материалдык жәяе рухани 
кұндылықтарын дамытуда АЭС-тің әлеуметтік және саяси маңыздылығы 
бар.Ол әлемдегі отын дағдарысын азайтады және әлемдегі энергетиканы 
айтарлыктай дамытуға мүмкіндік береді. Яғни ядролық отын дүние жүзінің 
кейбір нүктесіне тез тасымалданады және оны тасымалдау құны 
салыстырмалы түрде аз болады.

АЭС-те ядролық отын ретінде уран қолданылады. Жер қойнауында 
жатқан, алуға болатын уранның қор көлемі шамамен 66 млн т, ал теңіз бен 
мүхитта -  4 млрд т деп есептелуде. Торийді қайта өңдеу арқылы да атомдық 
энергияны алуға болады, бүл элементтің де қоры жеткілікті. Көмірдің әлемдік 
қоры мүнай мен газдың қорынан 50 есе артық, ал атомдық энергия қоры 
барлық бейорганикалық отын қорларынан шамамен 2000 есе артық. Сонымен 
бірге, ядролық отынды жаңғырту арқылы, оны «көбейту» әдісі де жолға 
қойылды. Мысалы, көбейткіш-реакторда 1 кг плутоний жанып бітуде , 22,5 
млн кВт саг энергия өндіріліп, бір мезетте 1,5 кг плутоний пайда болады. Егер 
осы 1,5 кг плутонийді қайта қолдансақ, енді 34 млн кВт саг энергия өндіріліп, 
2,25 кг плутоний жинақталады т.с.с. Алдын-ала жасаған есептеулер бойынша, 
табиғи ядролық отынды оның жаңғыртуымен қоса ескерсек, онда оның қоры 
жүздеген жылдарға, тіпті мыңдаған жылдарға жетеді.
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АЭС-та алынатын энергия, уран ядросының бөлінуі нәтижесінде пайда 
болатын ядролық энергиядан бөлінеді. Сосын ол турбинаны айналдыруға 
арналған будың немесе газдың жылу энергиясына толығымен түрленеді, 
механикалық энергия кейін электрлік энергияға түрленеді. Яғни, ЖЭС пен 
АЭС жүмысы бір-біріне ұқсас.

АЭС-тегі бірінші энергия -  ішкі ядролық энергия болып табылады. Ол 
ядроның бөлінуінде жойқын кинетикалық энергия түрінде, ал ол жылу 
энергиясы түріне ауысады. Ядролық энергияның жылулық энергияға айналуы 
жүргізілетін қондырғы реактор деп аталады. Реакторда бөлінудің тізбектік 
реакциясы жүреді (21 а, сурет). Біз білетіндей, атомдар ядродан түрады, оның 
айналысында электрондар айналады (21 б, сурет).

21 сурет -  Уран атомының бөлінуі (а) жэне атом сұлбасы (б)

Ядро, езара өте берік ядролық күштермен байланысқан нейтрондар мен 
протондардан тұрады. Егер ядроны нейтрондармен атқыласа, онда жаңа 
нейтрондардың қосылуынан ядродагы алғашқы байланыс күші азая бастайды. 
Атқылаудың қандай бір сәтінде, ядролық күштер өте әлсіреп, онда барлық 
нейтрондар мен протондарды бірге ұстап түру мүмкін болмай қалады. 
Ядроның бөлінуі кезінде пайда болған бірнеше бос нейтрондар ядроны 
атқылайды, сонымен қайтадан бөлінуді тудырады жэне т.с.с. Процесс 
тізбектік реакция түрінде жүріліп, нәтижесінде энергияның зор көлемі туады. 
Энергияның бөлінуінде босайтын энергия-бүл ядролар, нейтрондар мен 
белінудегі бөліктер қозғалысының кинетикалық энергиясы. Бөліну кезінде 
олар асқан зор жылдамдықпен тарайды, егер оларды тежейтін болса, онда 
кинетикалық энергия жылулық энергияға түрленеді.

Ядроларды нейтрондармен ыдырату ықтималдылығы нейтрондардың 
жылдамдығына айтарлықтай тәуелді. Белгіленген қандай бір фигураның 
көлденең қимасына дәл тигізу ыктималдылығы, осы қима ауданының 
үлгаюымен өсетіні сияқты, ядроны нейтрондармен атқылаудағы ыдырату 
мүмкіндігі де ядроның көлденең қимасының көлемімен сипатталады.

Энергия

А

6а
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Уран ядросының беліну мезетіндегі нейтрондардың жылдамдығы 
шамамен 20 ООО км/с болады, бұл кездегі 235U үшін нейтрондардың ядроны 
иелену қимасы ете аз. Сондыктан, нейтрондар жылдамдығын азайту қажет, ол 
үшін нейтрондарды сіңірмейтін -  су, ауыр су, графит, бериллий сияқты жеңіл 
элементерден тұратын заттардан оларды өткізу қажет. Нейтрондар 
жылдамдығы V=30 км/с болғанда 238U уран ядросы нейтрондарды резонансты 
түрде қоршап алады, нәтижесінде өзінің ядролық сипаттамалары бойынша 
235U уранға үқсас 239Ри кұралады. Нейтрондар жылдамдығының азаюы 238U 
уранда қоршап алу қимасын азайтады, ал 235Ц-да үлғайтады. Шамамен 2 км/с 
жылдамдықпен козғалатын нейтрондарды жылу нейтрондары деп атайды. 
Жылулық 235U уран нейтрондарының қоршау қимасы 238U уранмен 
салыстырғанда 20 000 артық. Жылу нейтрондары табиғи (байытылмаған) 
урандарда тізбектік реакцияны тудыруы мүмкін.

Бір ядроның бөлінуінде 200 МэВ энергия бөлініп шығады, ІэВ -  бүл 1В 
потенциалдар айырымын жүріп өтудегі электронный зарядына тең болатын, 
заряды бар бөлік алатын энергия:

1эВ=1е-1В=1,6-10'12эрг=4,45-10'26кВт-сағ; ІэВ -  ядролық жэне атом 
физикасындағы энергияны өлшеудің негізгі бірлігі.

1 грамм уранда 2,6-1021 ядро бар, олардың белінуінде 23,2 МВт-сағ 
энергия алынуы мүмкін. Ал, 1г көмірді жандыруда 7+8 Вт-сағ энергия 
алынады.

238  232U жэне Тһ ядроларын нейтрондармен қоршап иеленуі кезінде 
тізбектік бөліну реакциясын құруға мүмкіндік беретін, ядролық отын ретінде

239  233саналатын Ри және U күралады. Мүндай ядролық отындарды арнайы 
көбейткіш -  реакторларда алуға болады.

Ядролық физикада мұндай реакторларды «көбейткіш» деп атайды, 
мұнда жандырылган отынның 1 атомы бірден көп атомды тарамдайды. 232ТҺ 
жэне 239U изотоптарын өндіруші деп атайды. 235U  бір ядросының бөлінуі 
нәтижесінде орташа есеппен 2,5 нейтрон туады. Оның біреуі тізбектік 
реакцияны ұстап түруға, ал қалған 1,5-і бөлінбейтін ядроларды сіңіруге 
жүмсалады.

Жылдам нейтрондармен көбейткіш -  реактордардағы көбеюдің урандық 
циклы 22 суретге керсетілген.

Реактор ядролық энергияның таралуының қалыпты процесін 
қамтамасыз етеді, оны реттеп отырады және реакторды бүліндіруге әкеліп 
соқтыратын энергияның көлемін болдырмау үшін шектеп отырады.

Ядролық реактор (23 сурет) активтік зонадан, шағылыстырушыдан, 
басқару, реттеу жэне бақылау жүйелерінен, қабықша мен биологиялық 
қорғаныстан түрады.

Активтік зонаның жүмыстық арнасына ТВЭЛ (жылу шығаратын 
элементтері бар) деп аталатын, уран немесе плутоний өзегі түріндегі ядролық 
отын жэне графит тәріздес, нейтронды баяулатқыш енгізіледі.
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Нейтрон

Жартылай 
ыдырау 
мерзімі

Жартылай ыдырау 
мерзімі 23 кун

Кинетикалық
энергия

Бөліну
өнімдері

Нейтрондар

22 сурет -  Жылдам нейтрондармен көбеюдің урандьщ циклы

23 сурет -  Атомдық станциядағы энергияны алу сұлбасы

Активтік зона арқылы жылу тасымалдаушы өтеді. Тасымалдаушы 
ретінде әдеттегі суды, ауыр суды, су буын, сұйық металдарды, инерттік 
газдарды (көмірқышқыл газы, гелий) жэне т.б.қолданады. бұл зат ТЭВЛ- 
дардың беткейін шаю арқьшы қызады да жылуды ары қарай пайдалану үшін 
тасиды. Активтік зона шағылыстырғышпен қоршалған, ол активтік зонаньщ 
шегінен шыққан нейтрондарды қайтарып отырады. Реактордың қуатын реттеу 
арнайы өзектер кемегімен іске асырылады. Олар активтік зонага енгізіледі, 
осы арқылы нейтрондар ағысын өзгертеді, яғни ядролық реакцияның жиілігі 
өзгертіледі. Жылу тасымалдаушы бу генераторына келіп түседі, жылу суга 
беріледі, нәтижесінде су буы пайда болады. Бу турбинаға келіп түседі. 
Реактордың биологиялық қорғанысы әлемге қауіпті ядролык сәулелердің 
сыртқы шығуынан қорғайды жэне бірнеше метр қашықтықтағы бетоннан 
жасалады.

Энергетикалық реактордың қуаты жылуды тез беру мен активтік 
зонаның мүмкіндіктеріне байланысты анықталады. ТЭВЛ-дегі ядролық 
реакцияда бөлінетін энергияның негізгі бөлігі ядролық отынды қыздыруға
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кетеді, ол аз белігі-баяулаткышты кыздыруға кетеді. Жылудың таралуы 
конвективтік жылу алмасу нәтижесінде ететіндіктен, жылу таралу процесінің 
қарқындылығын ұлгайту үшін жылу тасымалдаушының қозғалу 
жылдамдығын жоғарылату кажет. Егер активтік зонадағы судың қозғалу 
жылдамдығы шамамен 3-7 м/с болса, газдардың жылдамдығы-30-80 м/с 
болады.

АЭС-тің жұмыс істеу қағидасын 24-суретте келтірілген сүлбамен 
түсіндіруге болады.

Мүнда су-графитті реакторы бар АЭС мысал ретінде келтірілген, 
нейтрондарды баяулатқыш ретінде графит, ол жылу тасымалдаушы ретінде 
кәдімгі су колданылады.

1 -  уран қүбырлары; 2 -  бірінші циклдағы жылу тасымалдаушыны 
циркуляциялаушы құбырлар; 3 -  графикті баяулатқыш; 4 -  реттеуші өзен;
5 -  сәуле шашу қарқындылығын санаушы; 6 -  санауыштан сигнал алушы, 
реле; 7-реттеуші өзекті көтеретін немесе түсіретін электр қозғалтқышы;
8 -  бетоннан жасалынған қорғаныстық қабат; 9 -  бірінші циклдағы жылу 

тасымалдаушы жылу энергиясын екінші циклдағы жүмыстық денеге беретін, 
жылу алмасушы-қазан; 10 -  бу турбинасы; 11 -  электрлік генератор;

12 -  конденсатор.
24 сурет -  Атомдық электр станциясының сұлбасы

Жылы нейтрондардағы ядролық реакторы бар АЭС-тің дамуы 
реакторлар мен тубоагрегаттардың бірлік қуатының артуымен, жоғарғы 
темпереатураны реакторлардың құрыдуымен, жоғары қуаттағы атомдық 
ЖЭО-ның және «жартылай шектік» АЭС-тің салынуымен байланысты.

Атомдық энергетиканы дамытудағы аса перспективалы бағытгардың 
бірі ядролық отындар қорын айтарлықгай тиімді пайдалануға мүмкіндік 
беретін жылдам нейторндардағы ядролық реакторлардың кең қолданылуы 
болып табылады. Тасымалдаушы ретінде сұйық натрий қолданылған, жылдам

2
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нейтрондардағы реакторды дүние жүзінде алғаш рет 1973 жылы Ақгаудағы 
АЭС-ке койылды (25 сурет).

Бүл АЭС екі мақсатпен салынған: электр энергиясын өндіру (150 МВт) 
және аудандарды шаруашылықтық-ауыз сумен жабдықтауға арналған теңіз 
суын түщыландыру. Жылдам нейтрондағы реакторлар-бүл атом 
энергетикасының жақын келешегі. Жылулық (баяу) нейторндардағы 
реакторларда уран-плутоний циклі қолданылады.

Уран-238 элементінің бөлігі плутонийге түрленсе де, мүндай 
реакторларда бөлінетін зат өндірілетіннен артық түтынылады. Жылдам 
нейтрондардағы реакторларда жанатын затпен салыстырғанда жанушы зат 
артык өндіріледі. Кейбір конструкцияларда қайта өндіру коэффициенті екіге 
жақын келеді.

Мүндай реакторларда нейтрондарды баяулатушы зат қолданбайды. 
Жылдам нейтрондардағы реакторлардың активтік зонасының энергетикалық 
кернеулігі жылулық реакторлармен салыстырғанда 50 есе, ал ең жетілдірілген 
жоғары қысымдағы ЖЭС-тің қазанынан 2500 есе артық. Бірақ бүл кейбір 
техникалық қиындықтар тудырады. Сонда да атомдық энергетиканың 
болашағы зор. Дүние жүзіндегі өндірілген бүкіл электр энергиясының 55%-ы 
АЭС-тан шығарылады. Қуаты 1000 МВт болатын АЭС 1 жылда бар-жоғы 100 
т отын тұтынса, осындай қуаттағы ЖЭС 4 млн т көмір түтынады.

Е — О - ю

1 -  реактор; 2 -  натрийдің жылу алмастырушысы; 3 -  конденсатор; 4 -  буды 
асқын қыздыруніы; 5 -  натрийді айдау сорабы; 6 -  турбогенератор; 7 -  

диаэратор; 8 -  технологиялық конденсатор; 9,10,11 -  сораптар.
25 сурет -  Жылдам нейтррндардағы реакторлы АЭС-тың қағидалық сұлбасы

Әлемдегі АЭС-ті пайдалану тәжірибесі, егер нақты техникалық 
талаптарды орындаған жағдайда, станция персоналдары мен жақын 
маңайдағы аудан тұрғындары үшін радиациялық қауіпсіздік толығымен
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қамтамасыз етілетінін көрсетті. АЭС үшін ірі отын қоймаларын салу және күл 
мен шоқтарға арнап үлкен аумақтарды қарастырудың қажеті мүлдем жоқ-

Дәріс №  9. Э лектр энергиясын алудың автономды  жүйелері. Электр 
энергиясы ны ң дәстүрлі емес көздері

Дәрістің мазмүны: МГД -  генераторлардың сүлбасын және жүмыс істеу 
қағидасын окып үйрену. МГД -  генераторлардың даму перспективалары. 
Геотермалды электр станциялар

Дәрістің мақсаты: МГД генераторлардың әртүрлі сүлбаларымен оның 
сипаттамаларын жэне геотермалды электр стансаларының жүмыс істеу 
қағидасын оқу және танысу.

Энергияны түтынудың өсуі адамзат алдына оны алудың жаңа тәсілдерін 
іздестіру мәселелерін қояды. Қазіргі кезде әртүрлі энергия түрлерін электр 
энергиясына түрлендірудің дзстүрге айналған тзсілдерімен шектеліп қалуға 
болмайды. Өйткені органикалық отын қоры шектеулі және оларды жағу 
кезінде отын ысырып болуда, Қазіргі кездегі ЖЭС-тің ПӘК 60% аспайды. 
Яғни алынатын жылудың 40% босқа жүмсалып, қоршаған ортаға зиянды эсер 
етіп жатыр. Оның үстіне отынды жаққан кездегі электр станциясыньщ 
қалдықтары атмосфераны, топырақ пен су қоймаларын ластайды. ЖЭС-ке 
арналған ресурстар шектеулі жэне әлем мемлекеттері бойынша әркелкі 
таралған.

Биосфераның ластануына байланысты соңғы кезде «таза» электр 
станцияларына қызыіушылық арта түсуде. Болашақта адамзат энергияньщ 
сапалы басқа көздерін игереді жэне қазіргі энергия көздері тарихқа айналып 
қолданыстан шығады.

Электр энергиясының дәстүрлі емес көздері -  энергия кезі сарқылмас, 
жэне «таза» болғандықтан болашақта кең қолданылатын болады.

Осы түрғыдан алып қарағанда жылу, күн, химиялық және т.б. 
энергияларды электр энергиясына тікелей түрлендіру тәсілдерінің болашағы 
зор. Мүндай тәсілдер бүрын ашьшған физикалық қүбылыстардан белгілі. 
Оларды іс жүзінде қолдану ғылым мен техниканың дамуы, сынақтық 
материалдардың жинақталуы, жаңа технологиялардың қолданьшуына 
байланысты жетілдіріліп келеді. Қазіргі кезде олар қуаты аз автономды 
энергия көздері ретінде қолданылып жүр. Бүл кезде жүмыс сенімділігі, 
ықшамдылық, күтім ыңғайлылығы, салмағының аздығы т.б. көрсеткіштер 
басты артықшылықтар болып саналады. Мәселен, жердің адам аяғы жетуі 
қиын аймақтарында ақпарат жинау, ғарышта, ғарыштық аппараттарда, 
ұшақгар мен кемелерде осындай энергия көздері қолданылып келеді. Электр 
энергиясының автономды көздерінің қазіргі кездегі жалпы белгіленген қуаты 
барлық электр станцияларының жалпы куатынан асып түседі.
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Энергетиканьщ негізгі физикалық -  техникалық мэселелерінің біріне 
магнитті гидродинамикалыц генераторлар (МГД-генераторлар) жасау 
жатады. Олар жылу энергиясын тікелей электр энергиясына түрлендіреді.

Қазіргі заманғы МГД -  генератордың жүмыс істеу сүлбасы 26 — суретте 
көрсетілген. Өте күшті магнит өрісінде орналастырылған екі металл 
пластинасының арасынан иондалған газ агыны жүреді. Бүл ағында 
бөлшектердің багытталган қозгалысының кинетикалык энергиясы бар. 
Электромагниттік индукция занына сәйкес бүл кезде ЭҚК- і пайда болып, ол 
электродтар арқылы генератор каналының ішінде және сыртқы тізбек 
бойынша агын туғызады. Иондалған газ (плазма) агыны электродинамикалық 
күштер әсерінен тежеледі. Бүл электродинамикалық күштер плазмадагы ток 
пен магнит ағынының езара әсері кезінде пайда болады.

МГД -  генераторларды жасаудың басты қиындығы -  2500 -  2800°С 
температураларды агрессивті орталарда жұмыс істей алатын материалдардың 
қажетті беріктілігін алу болып табылады.

Жылу энергиясын электр энергиясына тікелей түрлендіретін 
қүрылғылар ішінде термоэлектрлік генераторлар (ТЭГ) ең көп қолданылады. 
ТЭГ-тің негізгі артықшылықтарына мыналар жатады:

- жылжымалы бөліктердің жоқтығы;
- үлкен қысымды қолдану қажет емес;
- кез-келген жылу көзін қолдануға болады;
- ете үлкен жүмыс ресурсы бар.
ТЭГ-тер ғарыштық нысандарда, ракеталарда, су асты қайықтарында т.б. 

қондырғыларда энергия көзі ретінде қолданылады.

26 сурет -  МГД-генераторының жүмыс істеу сұлбасы

Термоэлементтің жұмыс істеу қағидасы 1921 жылы ашылған эффект 
құбылысына негізделген. Оның мэні әртекті материалдардан түратын түйық 
тізбекте материалдар түйіспелерінің әртүрлі температуралары кезінде ток 
жүруіне негізделген. Бүл қүбылыс әртүрлі өткізгіштердегі еркін 
электрондардың орташа энергиясы эркелкі болатындығымен және олардың 
шамасы температура жоғарылаған сайын әркелкі жоғарьшайтындығымен 
түсіндіріледі. Егер өткізгішті бойлай температура түсуі болса, онда ыстық 
спайдан суық спайға қарай электрондар ағыны пайда болады. Осының 
нәтижесінде суық спайға теріс зарядтар, ал ыстық спайда оң зарядтар
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жинақталады. Бүл ағын электрондар концентрациясы үлкен өткізгіштерде 
қарқынды болады. Электрондар концентрациясы эртүрлі екі өткізгіштен 
түратын түйық тізбекте спайлардың эртүрлі температурасы сақталып түрғанда 
электр тоғы пайда болады. Егер тізбек ажыратылған болса, онда оның суық 
ұшындағы электрондардың жинақталуы оның теріс потенциалын суық үшқа 
қарай қозғалған электрондар мен одан кетіп жатқан электрондар арасында 
тепе-теңдік орнағанға дейін жүреді. Бүл жинақталу пайда болған 
потенциалдар айырмасы әсерінен жүреді. Материалдардың электр өткізгіштігі 
аз болған сайын электрондардың кері ток жылдамдығы азая береді және ЭҚК 
көбейеді. Сондықтан жартылай өткізгішті элементтер металдарға қарағанда 
тиімдірек болады.

Ядролардың табиғи радиоактивті белінуі бөлшектер мен ү 
кванттардың кинетикалық энергиясыньщ бөлінуімен бірге жүреді. Бүл 
энергия радиоактивті изотопты қоршаған ортаға жұтылады және жылуға 
айналады. Осы жылуды термоэлектрлік тәсілмен электр энергиясын алу үшін 
пайдалануға болады. Осы қағидамен жұмыс істейтін қондырғылар 
радиоизотопты генераторлар деп атайды. Олардың жұмысы сенімді, жұмыс 
істеу мерзімі ұзақ (3 айдан 10 жылға дейін), көлемі кіші. Радиоизотопты 
генераторларды ғарыштық жэне жердегі әртүрлі құрылгыларда автономды 
энергия көзі ретінде қолданылады. Бірақ қазіргі кезде олардың ПӘК-і 3-5%- 
дан аспай отыр. Жақын болашақта қуаты 10 кВт-тық генераторлар жасау 
көзделген.

1883 жылы Т.Эдисон термоэлектрлік эмиссия құбылысын ашты. Оның 
мэні мынада: металл бетті қыздырған кезде еркін электрондар пайда болады 
да, олар суық металл бетке қарай, ал одан кейін сыртқы электрлік тізбекке 
қозғалады. Бұл кезде катодты қыздыруға жүмсалатын жылу энергиясыньщ бір 
бөлігі электрондар арқылы анодқа беріледі, ал екінші бөлігі электр 
энергиясын жасайды. 27-суретте диодты түрлендіргіш сұлбасы керсетілген. 
Оның ПЭК 25% дейін жетеді.

Энергетикалық термоэмиссиялық генераторларда катодты қыздыру 
үшін ядролық реакция нәтижесінде алынатын жылуды қолдануға болады. 
Оның ПЭК-і 40%-ға дейін жетеді. Радиактивті бөліну кезінде электрондар (р -  
сэулелер) элементтердің табиғи қасиеттері эсерінен шығады. Осы қасиетті 
пайдалана отырып, ядролық энергияны электр энергиясына тікелей 
түрлендіруге болады.

Ал, электрохимиялық генераторларда химиялық энергия тікелей электр 
энергиясына түрлендірілёді. Гальваникалық элементтерде ЭҚК-і пайда болуы 
металдардың өз иондарын ерітіндіге жібере алу қасиетіне негізделген. Металл 
иондары мен ерітінді иондары арасындағы молекулалық өзара әсерлесу 
нәтижесінде ЭҚК-і пайда болады. Осы қағидаға негізделіп әртүрлі 
гальваникалық элементтер, аккумуляторлар жасалған.
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1-катод; 2-анод.
27 сурет -  Термоэмиссиялы түрлендіргіш сұлбасы

Бірақ бұлардың энергетикада қолдану аясы тым сирек. Себебі, көп 
келемде электр энергиясын үздіксіз беріп тұратын, активті химиялық жану 
сұйығының қоры тым аз. Сонымен бірге, аккумуляторлардың меншікті қуаты 
да азғантай.

Отындық элементтерде іске асырылатын, органикалық отынның 
химиялық энергиясын электрлік энергияға түрлендіруге арналған 
қондырғылардың келешегі зор. Мысалы, көмірдің химиялық энергиясын 
электрлікке түрлендірудегі электрохимиялық процестің ПӘК: 99,75% - ға 
дейін жетуі мүмкін. ПӘК 60-80% жететін сутегі -  оттегілік отын элементтерін 
кұруға байланысты айтарлықтай перспективалар бар. Отынньщ элементтері 
шусыз, тиімді және олардан атмосфераны зияндаушы қалдық қалмайды.

Геотермалдыц электр станциялары энергия көзі ретінде жер 
қойнауының жылуын пайдаланады. Жердің түбіне қарай әрбір 30-40 м 
тереңдеген сайын, температура 1°С-ға үлғаяды; 3-4 км тереңдікте су 
қайнайды, ал тереңдік 10-15 км болғанда жер температурасы 1000-1200°С-ға 
жетеді. Планетамыздың кейбір бөлігінде жер бетіне жақын тереңдікте де 
температура айтарлықгай жогары. Бүл аудандар геотермалдық станцияларды 
салуға өте қолайлы. Мысалы, Жаңа Зеландияда өндірілетін барлық электр 
энергиясының 40% осы станцияларда өндіріледі.

Вулканды аудандарға арналған геотермальдық электр станциясының 
қүрылымдық схемасы 28-суретте көрсетілген. Болашакта буды алу үшін 
мантияның жоғары температуралы (1000°С -  ге дейін) қабатгарын пайдалану 
көзделуде. Бүл кезде жасанды жолмен жасалған «Вулкандық» ауызға су 
жіберіп отырады. Осындай жолмен алынған энергия әрі таза, әрі биосфераға 
зиянды эсер тигізбейді.

Әзірге геотермалдық қорек көздерін электр энергиясын өндіруге 
қарағанда жылумен қамтамасыз етуге көбірек қолдануда. Бұл жағдайды 
геотермалдық электр станцияларының жүмысындағы техникалық 
қиыншылықтармен және бірлік қондырылған қуатқа шаққандағы олардың 
жоғарғы күндылығымен түсіндіруге болады.

47



1 -  ұңғыма; 2 -  бу кураушы; 3 -  турбина; 4- конденсатор; 5 -  copan;
6 -  судағы жылу алмасушы.

28 сурет -  Вулканды аудандарға арналған геотермалдық 
электр станциясының сұлбасы

Дәріс № 10. Жел электр станциялары

Дәрістің мазмұны: желэнергетика қондырғьшарының конструкциялары, 
жел энергиясының ерекшеліктері, жел энергиясьшың өзгеру принципі.

Дәрістің мақсаты: жел электр станциялары сұлбаларын және оның 
сипаттамаларын, жұмыс істеу қағидасын оқу және танысу

Ж ел электрстанциялары. Жерге түсетін күн радиациясының 2%-ы жел 
энергиясьша айналады. Жел -  энергияның ете үлкен қайтымды кезі. Ең басты 
қиындық -  ол жел энергиясының өте кең тарамдалуы және оның 
тұрақсыздығы. Оны қолданудың екі негізгі бағыты бар: аз шамалы 
қондырғылар -  суды көтеру мен тартуға, электрлік аккумуляторларды 
зарядтауға және т.б. арналған қуаты 15 кВт дейінгі қондырғылар; электр 
энергиясын ендіруге арналған қуатты жел қозгалтқыштарын құру жэне жасау. 
Қазақстанда жел электр станциясының ғимаратын салуға ең перспективы 
ауданға «Жоңғар қақпасы» деп аталатын жерді жатқызады. Онда жел жылына 
300 күннен көп соғады, жылдамдығы 14 м/с. Жел станциясының қуаты 
үшінші дәрежесі ауа ағындарының жылдамдығына пропорционал. Мысалы, 
егер станция доңғалағының диаметрі 50 метр, жел ағынының жылдамдығы 
аздау -  8 м/с жылдамдықпен айналса, онда станция қуаты шамамен 100 Вт 
болар еді. Ал, жылдамдық екі есеге азайса, онда қуат 120 МВт тіпті одан да 
төменге азаяр еді. Яғни станция жұмысын тоқтатады. Сондықтан жел 
қозғалтқаштарының жүмысын энергияны аккумуляциялау қондырғыларымен 
біріктіре отырып бүл проблеманы шешуге болады. Сонда да, жел электр 
станциялары -  жел энергиясының қоры жеткілікті алыстағы аудандарды 
автономды түрде энергиямен жабдықтау қондырғысына арналган энергияның 
арзан, экологиялық таза жэне перспективалы түрі болып саналады.
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Желэлектрлік станция -  желдің кинетикалық энергиясын электр 
энергиясына айналдыратын қондырғы. Ол жел козгалткышынан, электр тогы 
бар генератордан, жел козгалткышыньщ жэне генератордың жумысын 
басқаратын автоматты кондырғыдан, оларды курушы жэне қызмет көрсетуші 
құрылыстарынан тұрады. Жел энергетикалық станцияларда желсіз кезеңге 
арналған резервті жылу қозғалтқыш болады. Қанатты жел қозғалтқыштары 
жел энергиясын қолдану коэффициенті 0,48-ге дейін әткеншекті, қолдану 
коэффиценті 0,15-тен жогары роторлы және дабылды болып бөлінеді. Жел 
энергетикалық қондырғыларында жел агрегаттарынан тұратын, энергияны 
аккумуляциялайтын немесе қуатты резервтейтін, автоматгы жуйесін 
басқаратын жэне қондырғының жүмыс режимін реттейтін жел 
қозғалтқыштары қолданылады. Жел энергетикалық қондырғылары арнайы 
тағайындалуы (сорапты немесе су көтергіш, электрлі зарядтық, диірмендік, 
суды түщыздандырғыш) жэне кешенді қолданысы бойынша (жел күшті жэне 
жел электрлік станция) ажыратылады. Жел энергетикалық қондырғының 
қуаты -  10-нан 1000 Вт-қа дейін.

Барлық жел қуаты 175 - 219 мың миллиард кВт-c диапазонда 
бағаланады. 2020 жылға қарай қуаты шамамен 450 млн кВт болатын, 
орнатылған қуаттта 2000 сағатын пайдаланғанда шамамен орташа жылдық 
электр энергиясын 900 млрд кВт сағатты өндіретін жел электр станцияларын 
(ЖЭС) іске асыруға болады деп болжауда.

0,51-0,41% мүмкіндік потенциалынан қолданылатындыгын есептеу 
қиын емес. ЖЭС бір немесе бірнеше жел энерго қондырғыларынан (ЖЭК) 
тұрады. ЖЭҚ қурылысының екі нұсқасы бар: келденең ості және тік ості (29 
сурет). көлденең остіның жылдамдығы жоғары, тік остіның жылдамдығы 
төмен.

а -  көлденен осьіт; б -  тік осьті;
29 сурет -  ЖЭҚ құрылысы

ЖЭҚ негізгі элементтері: 1 - жел қозғалтқышының жұмыс дөңгелегі. Ең 
жиі қолданылатын үш қалақты жұмыс дөңгелектері. 2 - гондола, онда 
редуктор жіне электр генераторы орналасқан.
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Көлденең осьті ЖЭҚ кең таралған. Осындай нақты ЖЭҚ жалпы 30 
суретте көрсетілген. Қуаты 5-2 кВт дейін болатын жел қондырғысының 
қүрылысы желдің жылдамдығы 3,5-4,0 м/с жоғары болғанда ақталады.

30 сурет -  Көлденең осьті ЖЭҚ

Бұдан белгілі заңдылықты керуге болады -  желдің жоғары жылдамдығы 
теңіз жағалаулары мен тау жоталарында сипатгалады. Бұл завдылық сонымен 
қатар шет елдің зерттеушілерімен де растаган. Сонымен, жел энергиясының 
артықшылығы мен кемшілігі келесідёй: жер атмосферасындағы жылу 
балансьша байланысының болмауы, отегін пайдаланып, көмірқышқыл газын 
және тағы басқа ластаушылардың шығарып, әртүрлі энергия түрлеріне 
(механикалық, жылулық, электрлік) айналуы мүмкін, бірақ жел дөңгелегінің 
ауданына келетін энергия тығыздығы томен болады; күндік және мезгілдік 
жел жылдамдығын болжай алмау, жел станциясының немесе өндірілген 
энергияна аккумуляциялаудың резервтелуіне әкеледі; адамның және 
жануардың тіршілік ортасына, теледидар байланысына және қүстардың 
мезгілдік келуіне кері әсерін тигізеді. Отандық және шет елдік тэжірибе 
бойынша үлкен куаттағы жел энергетика қондырғысының техникалық жүзеге 
асырылуы және эксплуатациясы аграрлық сектордағы үлкен жайылымдарды 
жэне ауылдарды жоюға мүмкіндік береді.

Жел злектрлік станция -  желдің кинетикалық энергиясын электр 
энергиясына айналдыратын қондырғы. Ол жел қозғалтқышынан, электр тогы 
бар генератордан, жел қозғалтқышының және генератордың жүмысын 
басқаратын автоматты қондырғыдан, оларды қүрушы және қызмет көрсетуші 
қүрылыстарынан түрады. Жел энергетикалық станцияларда желсіз кезеңге 
арналған резервті жылу қозғалтқыш болады. Қанатгы жел қозғалтқыштары 
жел энергиясын қолдану коэффициента 0,48-ге дейін әткеншекті, қолдану 
коэффиценті 0,15-тен жоғары роторлы жэне дабылды болып бөлінеді. Жел 
энергетикалық қондырғыларында жел агрегаттарынан түратын, энергияны 
аккумуляциялайтын немесе куатты резервтейтін, автоматты жүйесін 
басқаратын жэне қондырғының жүмыс режимін реттейтін жел 
қозғалтқыштары қолданылады. Жел энергетикалық қондырғылары арнайы
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тағайындалуы (сорапты немесе су көтергіш, электрлі зарядтық, диірмендік, 
суды тущыздандырғыні) және кешенді қолданысы бойынша (жел күшті және 
жел электрлік станция) ажыратылады. Жел энергетикалық кондырғының 
куаты -  10-нан 1000 Вт-ка дейін.

Жел энергиясының өзгеру принципі. Көлемі Қ тығыздығы р  және v 
жылдамдықпен козғалатын ауа ағынының кинетикалық энергиясы:

E=--p-V-v2 
2 г

Ауданданы S болатын, жел ағынының қуаты:

N=--p-v3-S.

(14)

(15)

Желэнергетикалық кондығының көмегімен жел ағыны энергиясының 
бір бөлігі ғана механикалық энергияға айналады. Жел турбинасы көмегімен 
механикалық энергияға айналған жел ағынының кинетикалык энергиясы Ее 
мен жел ағынының көтерілгендегі кинетикалық энергиясы Е арасындағы 
қатынас қуат коэффициент! немесе жел энергиясын қолдану коэффициент! 
деп аталады:

£ = (16)

Қуат коэффициента есепке алғандаг жел турбина қуаты:

N = ^ - £ ■ р  ■ V3 • S. (17)

Желэнергетика қондырғыларының көптеген конструкцияларында 
кинетикалық энергияны механикалық энергияға айналдыру үшін қанатты 
көтеру күшінің принцип! қолданылады (31 сурет).

31 сурет -  Қалақшага жылжыған, жел ағынында жылжыған күштер

Қанатты кескіні бар қалақша, ламинарлы ауа ағынымен шайылатын 
ауаның эртүрлі жылдамдық есебінен қалақшаның жоғағы және төменгі
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бөлігінде әртүрлі қысым туындайды және қалақшаға көтерілу күші Ғ  пен тік 
кедергі күші Ғ' эсер етеді. Кескінді өңдеу кезінде Ғ  күші максималды, ал Ғ' 
күші минималды болуға үмтылу керек. Fj күші қалакшаның айналысында 
жазықтыктағы орын ауыстыруын қамтамасыз етеді, Ғ2 күші тірегі болып 
табылады. Қалақшаның хордасы мен қалақша козғалысы багытының 
арасындағы бұрыш р  қондыргы бүрышы деп аталады, ал хорда мен жел 
жылдамдығы w' бағытының арсындагы бүрыш у шабуыл бүрышы деп 
аталады. /? бұышы қалақшаның бағдарлауына тэуелді, ал у бүрышы жел 
жылдамдығы мен қалақшаның орын ауыстыру жылдамдығына тәуелді. 
Қалақша элементінің орын ауыстыру жылдамдығы v осы элементтің ара 
қашықтығына г, айналу осіне және айналу жиілігіне са тәуелді:

v=r-cw. (18)

Сонымен, жел энергиясының артықшылығы мен кемшілігі келесідей: 
Жер атмосферасындағы жылу балансына байланысының болмауы, отегін 
пайдаланып, көмірқышқыл газын және тағы басқа ластаушылардың шығарып, 
эртүрлі энергия түрлеріне (механикалық, жылулық, электрлік) айналуы 
мүмкін, бірақ жел дөңгелегінің ауданына келетін энергия тыгыздығы темен 
болады; күндік жэне мезгілдік жел жылдамдығын болжай алмау, жел 
станциясының немесе өндірілген энергияна аккумуляциялаудың резервтелуіне 
әкеледі; адамның және жануардың тіршілік ортасына, теледидар байланысына 
жэне құстардың мезгілдік келуіне кері әсерін тигізеді. Отандық және шет 
елдік тәжірибе бойынша үлкен қуаттагы жел энергетика қондырғысының 
техникалық жүзеге асырылуы және эксплуатациясы аграрлық сектордағы 
үлкен жайылымдарды және ауылдарды жоюға мүмкіндік береді.

Дәріс № 11. Кун электр станциялары

Дэрістің мазмүны: күн энергиясының түрлену процесінің физикалық 
негізі, күн сэулеленуінің қарқындылығы, р -n өтуінің фотоэлектрлік 
қасиеттері, күн элементінің вольт-амперлық сипаттамасы, күн элементгерінің 
қүрылысы мен метериалдары.

Дэрістің мақсаты: күн электр станциялары сүлбаларын және оның 
сипаттамаларын, жүмыс істеу қағидасьш оқу және танысу.

Күн -  біздің планетамыздагы тіршілік көзі жэне мүндағы алынатын 
энергияның барлық түрінің негізгі кезі. Қазіргі кезде күн сәулесі 
радиациясының энергиясын электрлікке айналдыруға арналған, күн сәулесінің 
элементтерін жасауға көп назар аударуда. Энергияньщ түрленуіне 
фотоэффект қүбылысы қолданылады, ягни жарық күшінің әсерімен денеден 
электрондарды бөлдіріп шығару қүбылысы қолданылады. Фотоэффект 
құбылысын 1887 жылы Герц ашқан. Электр энергиясын алу үшін
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фотоэффектінің практикада колданысы жартылай өткізгіштердің кең 
таралуына байланысты іске асырылды. Электрондардың (П-типті) жэне 
кемтіктік (Р-типті) еткізгіштігі бар жартылай өткізгіштердің жанасу 
шекарасында электрондар диффузиясынын нәтижесінде потенциалдардың 
түйіспелік айырмасы пайда болады.

Егер кемтіктік еткізгіштігі бар жартылай өткізгішке жарык шашылса, 
онда оның электродтары жарық квантын сіңіріп, электрондық өткізгіштігі бар 
жартылай еткізгішке көшеді. Бүл жағдайда тізбек түйықталған болса, электр 
тоғы жүреді. Қазіргі кезде кремнийден жасалынған фотоэлементтер ең 
жетілдірілген, оларға тік бағытталған да, таралған да күн сәулелері эсер етеді. 
Олар қыста да, жазда да бірдей жұмыс істей береді. Қыста жарык ағынының 
азаюы температураның төмендеуі нэтижесінде 15%- ға дейін ПӘК-тің өсуімен 
қарымталанады. Болашақта жасалу технологиясын жеңілдету жэне оның 
бағасын төмендету арқылы фотоэлектрлік генераторлардың кептен таралуын 
күтуге болады.

Күн сәулесінің энергиясын органикалық заттардың табиғи фотосинтезі 
тэріздес жүрілетін фотоэлектрлік процестерге қолдануға болады. Мұндай 
процестердің практика жүзінде меңгерілуі, адамзатқа экологиялық таза, үлан- 
байтак энергияны алуға мүмкіндік берер еді.

Күн энергиясының түрлену процесінің физикалыц негізі. Күн 
сәулеленуінің энергия көзі ретінде Күндегі термоядролық реакция қызмет етуі 
болып табылады. Бұл энергияның негізгі бөлігі 0,2-3 мкм диапазонындағы 
электромагниттік сәулелену түрінде түсіріледі. Атмосфера арқылы күн сәулесі 
өткенде ол элсізденеді, бұл көбінесе су буларының инфрақызыл сәулелелерін 
жүтуынан, озонмен, ауадағы шаң бөлшектері мен аэрозоль жэне газ 
молекулалары сәулесінің таралуы нәтижесінде ультаркулгін сәулелелерін 
жүтуынан болады. Атмосфераның қарқындылыққа және жер қабатына дейін 
жететін күн сәулесінің спектрлі қүрамына әсерін көрсететін параметр, бұл 
атмосфералық (немесе ауалық) масса (AM). Ауалық массасы нелдік AM 0 
шамада болғанда, сәулелену қарқындылығы ЕС=1360 Вт/м2. AM 1 шамасы 
Күннің зенитальды орналасуы кезіндегі теңіз деңгейіне дейінгі бұлтсыз 
атмосфера арқылы күн сәулесінің өтуіне сәйкес келедеі. Күннің кез келген 
уақытындағы жер қабатының кез келген деңгейінің Ауалық массасы мына 
формуламен анықталады:

А М М - ^ ,  (19)

мүндағы х -  атмосфера қысымы, Па;
х0-  нормальды атмосфера қысымы (1,013* 105 Па);
Ө -  көк жиек үстіндегі күннің биіктік бүрышы.

Жер жағдайына сәйкес сипаттама AM 1,5 шамасы болып табылады 
(0=42°). Күн сэулесінің интегралды бет тығыздығы Е с = 835 Вт/м2 кезіндегі
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стандарт бойынша қабылданған, бүл эртүрлі күн элементтерін зерттеу 
нәтижелерін салыстыруға мүмкіндік береді.

¥зы н толқындардын X сәулеленуінде болатын фотондар энергиясы, эВ, 
төмендегі катынаспен аныкталады:

мұндағы һ -  Планк тұрақтысы, 6,626196(50) 10-34 Дж-с; 
с -  толқын жылдамдығы, 2,9979250(10)* 108 м/с;
X -  толкын ұзындығы, мкм.

Электронвольт -  электронды потенциалдар айырымы 1В болатын екі 
нүктенің арасына орналастыру үшін аяқтауға аранлған жұмыс. 1 эВ=1,6-10-19
Дж.

Толқынның шекаралық ұзындығынан бастап тиым салынған зона енімен 
Eg күн элементінің материалында фотондар жүтыла бастайды.

Жартылай еткізгіште ұзынырақ толқьш сәлеленуі жұтылмайды, осыдан 
фотоэлектрлік түрлендіру көзқарасына байланысты бұл пайдасыз.

Тиым салынған зона -  эртүрлі материалдар ені бойынша энергетикалық 
деңгейдің болмауымен сипатталады.

р-п өтуінің фотоэлектрлік цасиеттері. Монокристалдык кремний 
негізіндегі күн эелементінің қарапайым конструкциясы 32 суретінде 
көрсетілген. р-типтес кремниийлік пластина бетінен кішкене тереңдікте 
жіңішке металл байланыспен р -  п - өтуі кұрылған. Пластинаның артқы жағы 
түгелдей металл жанаспамен жабылған.

p-n-өтуі жартылай өткізгіпггің жарықтанған бетіне жақын 
орналастырылсын. Электроэнергияның қайнар көзі ретінде күн элементін

(20)

32 сурет -  Кун элементінің қарапайым конструкциясы
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пайдалану кезінде оның шығысына RH кедергі жүктемесі жалғанылуы қажет. 
Алдымен екі жағдайды қарастырайык: RH = 0 (кыска түйкқталу режимі) және 
RH = со (бос жүріс режимі). Осы режимдерге арналған зоналық диаграммалар 
33 а, б суреттерінде көрсетілген.

Бірінші жағдайда жарықтанған p-n-өтудің зоналық диаграммасы 
термодинамикалық тепе-теңдік кезіндегі зоналық диаграммадан ешқандай 
айырмашылығы жок (жарықтанусыз жэне жылжыту кернеу қосымшасысыз), 
өйткені сыртқы қатпарлану (закорачивание) п- және р- аудандар арасында 
потенциалдар айырымын 0-дік шамасын қамтамасыз етеді. Бірақ, р-п-етуі 
жэне сыртқы өткізгіш арқылы р-ауданында электронды-тесікті бу шарттанған 
фотогенерациямен ток ағады. Көлемдік заряд ауданына жақын жерде пайда 
болған фотоэлектрондар p-n-өтудің электрлік ерісімен елігеді (увлекаться) 
және п-ауданына түседі. Металл байланысының артқы жағына бағытталған 
электрондар қозғалысы пайда болады, сыртқы торға және р-ауданындағы 
байланыска ағуы болады. р-ауданымен байланыс шекараеында мүнда келген 
электрондардың фотогенеративті тесіктерімен реконбинациясы болады.

а -  қысқа түйықталу режимінде; б -  бос жүрісте; 
в -  жүтеме кедергісіне қосылу.

33 сурет -  Жарықтандыру кезіндегі p-n-өтудің зоналық энергетикалык
диаграммалары

p-n-втудің ашық сыртқы торында (33, б  сурет) фотоэлектрондар түсіп 
сонда жиналып, п-ауданын теріс зарядтайды. Р -  облысында қалған артық 
тесіктер р -  облысын оң зарядтайды. Осы арқылы пайда болатын 
потенциалдар айырымы бос жүрісті кернеу Uxx болып табылады. Uxx 
полярлық p-n-өтудің тура жылжуына сәйкес келеді.

Тасушының генерацияланған түсінің агыны фототок Ц  қүрайды. /ф 
шамасы уақыт бірлігінде p-n-өтуі арқылы өткен фотогенерациялык 
таусшылардың санына тең:

ІФ=Я~> (22)
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мүндағы q -  электрон зарядының шамасы;
Pu -  монохроматикалық сәулеленудің жұтылған қуаты.

Мүнда жартылай өткізгіште энергиясы hv > Eg жүтылған әрбір фотон
бір электронды тесікті жүп құрайды. Бұл шарт Si және GaAs негізіндегі күн
элементтері үшін жақсы орындалады.

Күн элементінде нөлдік ішкі омдық шығындар кезінде (33 а - сурет) p-n- 
өтуінің нөлдік кернеу жылжуына эквивалентті, сондықтан қысқы түйықталу 
тогы / кт фототокка тең.

І ет= І ф . (23)

Бос жүрісті режимде (33, б сурет) фототок «қараңғы» (темновой) токпен 
Іт теңгеріледі - p-n-өтуі арқылы тура ток, Ux.x кернеуі жылжуы кезінде пайда 
болады. «Қараңғы» токтың абсолюттік шамасы:

Іт =І0е х р [ ( ^ ) - і ] - І ф (24)

осыдан /ф »  І0 кезінде:

(25)

мұндағы к -  Больцман тұрақтысы, 1,38*10-23Дж/К=0,86*10-4 эВ/К;
Т -  абсолют температурасы, К;
І0 -  қанығу тогы.

А - p-n-өтуінің вольт-амперлік сипаттамасының параметрі, бұл 
келесідей заңға сәйкес 1-ден 2-ге дейін графиктің әртүрлі кесінділері үшін 
ауысып отырады:

А = ° , 4 3 4 ^ ,  (26)

мүндағы AU -  бір реттегі жанама бойынша ток тығыздығының (немесе 
токіъщ абсолютті шамасы) өсуі кезіндегі кернеу өсуі.

«Қараңғы» ток токтың негізгі емес тасымалдаушьшарының кері 
комбинациясымен бірге жүреді (бүл жағдайда -  р-облысында 
электрондармен). Кері комбинация болған жағдайда электрлі-тесікті будың
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потенциалды энергиясы hv^Eg фотондардын сәулелену: аркасында немесе 
кристалдық тордың кыздырылуы аркасында кетеді. Бұл екі процестер де 33, б 
-  суретте косымша бағыттар аркылы көрсетілген. Яғни күн элементінің бос 
жүрісті режимі светодиод жүмысының режиміне эквивалентті, сонымен қатар 
өтпелі бағыттағы түзегіш диодтар жұмысының режиміне эквивалента.

Күн элементінің вольт-амперлык сипаттамасы.
Жарыктанған p-n-өтуінің вольт-амперлықсипаттамасы үшін жалпы 

керстекішін табайык- Ол үшін оған түрленуші кернз'лі қоректену көзі
косылсын. /ф жылжу фототогының оң кернеуі кезінде р-п-өтуіндегі «қараңғы» 
токтан алынады, ал теріс болғанда онымен қосылады. Вольт-амперлік
сипаттама үшін корсеткіш мына түрде жазылады:

■ " ' • К Ш - ф ' ф .  Р7)

р-п-отуге жүктеменің түрленуші кедергісі қосылуын: қарастырайық (33, 
в сурет). Жүктемедегі ток бағыты эрқашан /ф бағытымен сәйкес келеді, ал 
жүктеменің тогы p-n-өтуі арқылы өткен нәтиже токка тең болады. /ф токтың 
бағытын оң деп қабылдап, / н-ді былай жазуға болады:

Ін=Іф-І0 [ е х р ( ^ ) - і ] ,  (28)

мүндағы UH -  жүктемедегі кернеу, p-n-өтуіндегі кернеуге тең.

Жүктемелік ВАС арсенид-галлиелік р-п -  өтуі үшін фото ток шамасы Іф 
= 1А 34, а -  суретінде көрсетілген, осы суретте жүтеменің омдық кернеуінің 
ВАС көрсетілген:

/ н  =  р  ( 2 9 )лн

мүндағы RHi = ОДОм;
RH2 = 1,026 Ом;
Rh3= 10 Ом үшін.

34 -  суретте GaAs-та p-n-өтуінің жүктемелік ВАС-ы және 0,1 (1), 1,026 
(2) және 10 Ом (3) (а) шамалары кезіндегі R„ сипаттамасы жэне жүктеме 
кедергісімен жарыктандьфылған p-n-өтуінің эквиваленттік сызба нұсқасы (б) 
келтірілген.
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о o.z ол о.б 0.8 to  і.г 
в,.в
а

34 сурет -  GaAs-та p-n-өтуінің жүктемелік ВАС-ы жэне 0,1 (1), 1,026(2) жэне 
10 Ом (3) (а) шамалары кезіндегі Rh сипаттамасы жэне жүктеме кедергісімен 

жарықтандырылған p-n-өтуінің эквиваленттік сызба нүсқасы (б)

ВАС белгілі жүктемелі параметрлері кезінде және берілген RH шамасы 
UH және Ін өлшемдері бірге шешілу кезінде жүйелі жақындату тәсілі немесе 
34, а -  суретінде көрсетілгендей графикалық түрде табылады. Егер RH аз 
шамалы болса, онда жүктемелі ВАС-тың көлденең учаскесінде графиктердің 
қиылысуы болады. Rh өсуі кезінде жүктеме арқылы еткен ток азаяды, өйткені 
р-п -  өтуінің тік жылжуының өсуімен жүктеме шунтталады.

Яғни, 29 тендеуіне сәйкес жарықтанған p-n-өту эквивалентті сызба 
нұсқа тұрінде корсетілуі мүмкін (34, б). Мүнда ток көзі түрақты фото ток 
генерациясына еліктейді, p-n-өту кернеуінен тәуелсіз болады, ал диод 
жарықтандырылмаған p-n-өтуінен тұрады. R„ фото токты түрлендіру кезінде 
p-n-өтуімен жүктеме арасында қайта таратылады.

Жүктемеден болінетін электрлік қуат мына формуламен анықталады:

Р=Ін-ин=Іф-ин-Іо-ин- е х р ( ^ ) .  (30)

Қысқа түйықталу жэне бос жүрісті режимдерде Р=0, өйткені UH немесе 
Ін нолге тең.

Күн элементтерінің күрылысы мен метериалдары. Монокристалдық 
кремний негізіндегі қүрылым ондірісі технологиялық жағынан қиын және 
қымбат процесс. Сондықтан аморфті кремний негізіндегі қоспаларға (a-Si:H), 
галлий арсениді және поликристалдық жартылай өткізгіштерге коңіл 
болінген.

Аморфті кремний монокристалға қарағанда арзандау. Аморфті кремний 
негізінде бірінші КЭ-і 1975 жылы жасалған. Аморфті кремнийдің оптикалық 
жүтылуы кристалдыққа қарағанда 20 рет жоғары. Сондықтан 300 мкм қымбат 
түратын кремнийлік төсенішке қарағанда, көрінетін жарықты жүту үшін 0,5 -  
1 мкм қалывдықты a-Si:H пленкасы жеткілікті. Бұдан басқа үлкен ауданды 
аморфты кремнийдің жүқа пленкаларын алу технологияларының арқасында
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кесу, өңдеу жэне тегістеу операцияларын кажет етпейді. Поликристалдық 
кремний элементімен салыстарғанда a-Si:H негізіндегі бұйымдарды темен 
температурада (300°С) жасап шығаруға болады: кремний шығынын 20 рет 
кыскартатын, арзан шынылы төсемелерді қолдану болады.

Галлий арсениді -  жоғары эффективті күн батареяларын жасау үшін ең 
қолайлы материал. Бүны оның келесідей ерекшеліктерін керсетеді:

-  1,43 эВ тиым салынған зона енінің бір өтпелі күн элементтері үшін 
идеалды десек болады;

-  күн сәулеленуін жүтуға арналған жоғары қабілеттілігі: қалыңдығы 
тек бірнеше микрон болатын қабат қажет;

-  жоғарғы радиациялық тұрақтылық, жоғарғы эффетілікпен бірге бұл 
материалды космостық аппараттарда қолдану үшін қолайлы;

-  GaAs негізінде жасалған батареяларды қыздыру кезінде 
салыстырмалы сезімталсыздығы;

-  GaAs-тың алюминиймен, мышьякпен, фосформен немесе индимен 
балқымаларының сипаттамасы GaAs сипаттамасын толықтырады, бүл күн 
элементтерін жобалау кезінде мүмкіндігін кеңейтеді.

Галлий арсенид және оның негізіндегі балкымаларыньщ басты жетістігі 
КЭ-нің дизайны үшін кең диапазон мүмкіншілігі. GaAs негізіндегі элемент 
эртүрлі қүрамды бірнеше қабаттан түруы мүмкін. Бұл құрастырушыға заряд 
тасығыштың генерациясын үлкен дәлдікпен басқаруға мүмкіндік береді, бұл 
кремнилі күн элементтерінде легрлеудің мүмкін дэрежесімен шектелген. 
GaAs негізіндегі күн элементі терезе ретінде болатын өте жүқа AlGaAs 
қабаттан түрады. Галлий арсенидтің негізгі кемшілігі -  жоғары бағасы. Өнімді 
арзандату үшін КЭ-ін кішкене арзанырақтау төсемдермен қүрастыру 
үсынады; GaAs қабаттарын алынып тасталған төсемелерде немесе қолданыста 
болған төсемелерде оньщ ауданын өсіру үсынылады. Поликристалдық жүқа 
пленкалар күн энергетикасы үшін қолайлы материал. Мыс пен индий 
диселенидінде (CuInSe2) күн сәулесін жүтуға деген қабілеттілігі жоғарғы, бүл 
материалдың бірінші микронында жарықтың 99%-ін жүтады (тиым салынған 
зона ені -  1,0 эВ) [2,5]. CuInSe2 негізінде күн батареясынының терезезін 
дайындау үшін көбінесе таралған материал CdS болып табылады. Кейде 
терезенің мөлдірлігін жақсарту үшін кадмий сульфидіне цинкті қосады. 
CuInSe2 қабатқа кішкене галлиді қосса тиым салынған зона енін үлкейтеді, 
бүл бос жүріс кернеудің өсуіне әкеледі, нәтижесінде қүрылғының 
эффективтілігін арттырады. CuInSe2 алуының негізгі тәсілдерінің бірі -  1:5:3 
және pH »  1,2-2,0 сияқты Cu:In:Se компонентгерінің арақатьшасы кезінде 
деонизацияланган суындағы CuSo4, In2(S04)3 және Se02 ерітінділерінен 
қүрылған электрохимиялық түнба.

Кадмий телуриді (CdTe) -  фотоэлемент үшін тағы бір қолайлы 
материал. Онда тиым салынған зонасының ені идеалды турде (1044 эВ) және 
сәулеленуді жүтуға деген өте жоғары қабылетті. CdTe пленкаларды дайындау 
кезінде жеткілікті арзан. Бүдан басқа технологиялық жағынан CdTe-мен Zn,
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Hg жэне баска элементтермен әртүрлі балқымаларын, берілген күрамалары 
бар қабатты жасау үшін, алу қиын емес.

CuInSe2 сияқты CdTe негізіндегі ең жаксы элементтер терезе кабат 
ретінде CdS-ті гетероөткелмен қосады. Қорғасын оксиді мөлдір байланыс 
және жарықтандыру жабынды ретінде қоланылады. CdTe пайдалану 
жолындағы өзекті мәселе - р- CdTe қабатының жогарғы кедергісі, бұл үлкен 
ішкі шығындарға әкеледі, бірақ ол гетероөткел CdTe/ZnTe-мен р-і-п- 
қүрылымында шешілген. CdTe пленкалары заряд тасығыштардың жоғарғы 
қозғаллтқышына ие, ал оның негізіндегі күн элементтері -  10-нан 16%-ке 
дейінгі жоғары ПӘК мэніне ие.

Күн элементтері арасында органикалық материалдарды қолданатын 
батреялар ерекше орын алады. Органикалық бояғышпен боялған титан 
диоксиді негізіндегі күн элементтерінің ПӘК-і -11% . Берілген түрдегі күн 
элементтерінің негізі -  кең зоналы жартылай өткізгішітігі, әдетте ТІ02 
органикалық бояғыштың моноқабатымен боялған. Элементтің жүмыс істеу 
принципі бояғышты фото қоздыруына негізделген және ТІ02 зонасының 
өтімділігіне электронның тез инжекциясына негізделген. Осы кезде 
бояғыштың молекуласы тотығады, элемент арқылы электрлік ток жүреді және 
платиналық электродта трииодидтың иодиодқа дейінгі түзілуі жүзеге асады. 
Содан соң иодид электролит арқылы фотоэлектродқа өтеді, онда 
тотықгырғыш диоды қайта түзеді.

Дәріс № 12. Электр станциялардыц және қосалқы станциялардың 
негізгі күрылғылары. Жалпы мәліметтер

Дәрістің мазмұны: синхронды генераторлар. Күштік трансформаторлар. 
Автотрансформаторлар.

Дәрістің мақсаты: негізгі құрылғылардың сұлбаларымен қарастыру және 
жүмыс принциптерымен танысу.

Синхронды генераторлар. Синхронды генератор деп механикалық 
энергияны электр энергиясына айналдыратьш аппарат. Синхронды машиналар 
электр энегиясыньщ генераторы ретінде де, қозғалтқыштары ретінде де 
қолданылады. Дүние жүзінде электр энергиясын ендіруді айнымалы токтың 
синхронды машинасы үш фазалы синхронды генератор атқарады. Синхронды 
айналысқа түсетін алғашқы қозғалтқыштың түріне қарай турбогенераторлар 
(механикалық энергия көзі -  бу турбинасы), гидрогенераторлар (механикалық 
энергия көзі -  гидравликалық турбилар) және дизельгенераторлар 
(механикалық энергия көзі -  інгген жанатын қозғалтқыш-дизель) болады.

Генераторларда бастапқы қозғалтқьнптардың энергиясының электр 
энергиясына түрленетіндігінен, олардың қуаты бастапқы қозғалтқыштың 
қуатына тікелей байланысты. Осы себепті және қолданылатын
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материалдардың беріктігіне байланысты генераторлардын куаты жылу және 
атом станцияларында 1200 МВт жэне одан да кеп, гидравликалық 
станцияларда 800 МВт-қа дейін, дизельді электр станцияларында мыңдаған 
киловатка дейін, ал жел электр станцияларында 250 кВт дейін барады. Аса 
қуатты турбогенераторлар мен гидрогенераторлардың пайдалы әрекет 
коэффициенті ете жоғары-98...99%-ке дейін, ал қуат коэффициента 0,8...0,9 
шамасында болады. Турбогенераторлардың айналу жиілігі 3000 айн/мин-ке 
дейін, ал гидрогенераторлар негізінен жәй жүрісті болады-айналу жиілігі 150 
айн/мин-ке дейін.

Бір энергетикалық жүйе әдетте бірнеше электр станцияларын 
біріктіреді. Мұнда ондаған тіпті жүздеген генераторлар бір желіге 
жалғанатындықтан олардың кернеулері мен жиіліктерінің бірдей және 
өзгермей қалуы бүлжытпай орындайтын шарт болып есептеледі. Өйткені егер 
генераторлардың кернеулері мен жиіліктері бірдей болмаса, онда 
генераторлардың өздерінің араларында энергияның ағыны пайда болады да 
энергияның шығыны көбейеді, ал кейбір генераторлар энергия көзі немесе 
энергия қабылдагыш ретінде жұмыс істеуі мүмкін. Сондықтан 
генераторлардың кернеулері мен жиіліктері, активті және реактивті қуаттары 
бір ортадан-диспетчерлік ортадан бақыланып және реттеліи отырылады.

35 суретте синхронды генератордың қоздырғышымен жалпы түрі 
көрсетілген. Синхронды генератордың негізгі бөліктері: щетка, сақиналар, 
ротор жэне статор. Синхронды машиналар роторының қүрылысына 
байланысты екіге: айқын полюсті -  (явнополюсный) жэне айқын емес полюсті 
(неявнополюсный) болып бөлінеді (36 сурет). Айқын полюсті синхронды 
машиналар -  баяу қозғалатын болса, айқын емес полюсті синхронды 
машиналар жылдам қозғалатын болып табылады.

1 -  ротор; 2 -  статор.
35 сурет -  Синхронды генератор
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а)

а -  айқын полюсті -  (явнополюсный); б -  айқын емес полюсті 
(неявнополюсный); 1- магнитоөткізгіштік; 2- полюстары; 3 -  ротордың 

электртлік орамы; 4 -  сырғу сақиналар; 5 -  электр щеткасы.
36 сурет -  Синхронды машиналар роторының кұрылысы

Синхронды машиналар кезкелген электрлік машиналары секілді -  
қайтымды, яғни генератор ретінде де қозғалтқыш ретінде де жұмыс жасайды. 
Сонымен қатар синхронды машиналардың ерекшелігі олардың қоректенетін 
ток көзіне реакивті куатты генерациялайтын режимде яғни компенсатор 
ретіндеде жұмыс жасай алуы.

Күштік трансформаторлар және автотрансформаторлар. 
Коммутациялъщ аппараттар. Айнымалы электр тогының кернеуін 
жоғарылатуға немесе төмендетуге арналган қурылғыны трансформатор 
(автотрансформатор) деп атайды. Трансформатордың құрылысы мен қызметі 
электрмагниттік индукция кұбылысына негізделген. Фарадейдің заңы 
бойынша магниттік сызықтарды қиып өтетін өткізгіште электр тогының пайда 
болу құбылысы электрмагниттік индукция деп, ал пайда болатын ток 
индукциялық ток деп аталады.

Темірден (болатган) жасалған өзекшеге екі орама W b W2 орайды. Ол 
ораманың біреуі Wi электр генераторымен (немесе электр энергия көзімен), ал 
екіншісі W2 электр энергиясы тұтынушыларына қосьшады. Электр тогы 
генератордан немесе бірінші орамнан W) өткенде, темір өзекшеде айнымалы 
магнит өрісі пайда болады.

Осы айнымалы магнит өрісі екінші ораманы да қиьш өтеді. 
Нәтижесінде екінші орамда электр қозғаушы күші пайда болады ЭҚК-Е2. Ал, 
егерде осы екінші орамды W2 тұтынушылармен Z қоссақ, онда бұл тұйык 
тізбектен электр тогы жүреді (37 сурет).
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37 сурет -  Трансформатордың сүлбасы

Егерде трансформатордың темір өзекшесі болмаса да оның жүмыс істеу 
қағидасы электрмагнитгік құбылысқа негізделген.

Бірінші орамда пайда болған электр қозғаушы күші -  езіндік индукция 
ЭҚК (ЕО, ал екінші орамадағы -  өзара индукция ЭҚК (Е2) деп аталады.

Трансформатор орамдарының орам санымен жэне электр қозғаушы 
күші арасындағы байланыс мына формуламен анықталады:

Ъ.
е7_

Wі  j U i УУі і— =  /стп немесе — =  — =  /етп,w2 тр и2 w2 ТР’

мұндағы, Ег -  бірінші орамдағы ЭҚК; 
Е2 -  екінші орамдағы ЭҚК;
U1 -  бірінші орамдағы кернеу;
U2 -  екінші орамдағы кернеу;
W± -  бірінші орамның орам саны;
W2 -  екінші орамның орам саны.

Егерде, екінші орамның кернеуі бірінші орамдаіы кернеуден артық 
болса, бұндай трансформаторды жогарылатқыш трансформатор деп атайды. 
Ал егерде, екінші орамның кернеуі бірінші орамдағы кернеуден кем болса, 
онда мұндай трансформаторларды төмендеткіш трансформаторлар деп 
атайды. Автотрансформаторлар да дәл осындай принциппен жұмыс істейді. 
Бірақ та автотрансформаторлардың өзінің ерекшеліктері бар.

Трансформаторлардың (автотрансформаторлардьщ) негізгі параметрлері 
мыналар: номиналдық қуаты; орамдардың номиналдық кернеуі; номиналдық 
ток; қысқа тұйыктау кернеуі; орамаларды қосу түрі және сүлбасы.

Іс жүзінде трансформаторлардың бірнеше түрі бар. Олардың бір-бірінен 
айырмашылығын білу үшін шартты белгілер қолданады. Мысалы: ТРДН- 
80000/ 110-86-УI. Бүл бьшай оқылады: үш фазалы трансформатор (Т), төменгі 
кернеулі орамасы екіге бөлінген (Р), салқындату үніін Д системасын 
қолданады (Д), орамдағы кернеуді жүмыс істеп тұрғанда реттеуге болады (Н), 
номиналдық қуаты (80000 ВА), номиналдық кернеуі 110 кВ, зауыттан 1986
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жылы шығарылған, коңыржай ауа райына жүмыс істеуге ыңғайланған (У- 
умеренный); ашык ауада орналастырылады (1 категория).

Сөйтіп, әрбір трансформаторлардың жоғарыда көрсетілгендей өзінің 
шартты белгілері және сипаттамасы бар.

Сонымен, трансформаторлардың зауыт паспортында көрсетілген 
белгілері мынаны баяндайды:

- бірінші әріп - бір фазалы (0) немесе үш фазалы (Т);
- екінші әріп - төменгі кернеулі орамы екіге бөлінген (Р);
- үшінші эріп - салқындату әдісі (С, М, Д, ДЦ);
- тертінші әріп - трансформатор жүмыс істеп түрғанда оның кернеуін 

ретгеуге болады (Н).
Әріптерден кейін сандар басталады:
- трансформатордың куаты;
- бірінші орамның кернеуі;
- шығарылған жылы;
- қандай ауа- райында жұмыс істеуге болатындығы;
- қондырылатын орны (үйдің ішінде немесе ашық ауада).
Автотрансформаторлардың жұмыс реж имі және цүрылысы.

Ерекшеліктері.
Кернеуі 110-1150 кВ электр кондырғыларында автотрансформаторлар 

кеңінен қолданылады. Себебі автотрансформаторларды жәй күштік 
трансформаторлармен салыстырғанда, олардың бірнеше артықшылықгары 
бар.

Бір фазалы автотрансформатордың қағидалы сұлбасы 38 суретте 
көрсетілген.

Мұнда ОВ және ОС орамдарының бір-бірімен электрлік байланыста 
екендігі көрсетілген. В және С шықпасындағы орам тізбектелген, ал С мен О 
арасындагы орам жалпы деп шартты түрде аталынады.

Автотрансформатордың біріншілік орамынан екіншісіне берілетін 
толық қуат өтпелі қуат  деп аталады.

В

38 сурет -  Бірфазалы автотрансформатордың сұлбасы
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Біріншілік орамнан екіншілік орамға магниттік жолмен берілетін 
трансформаторлъщ қуал

Біріншілік орамнан екіншілік орамға электрлік байланыс арқылы 
(трансформациялаусыз) берілетін электрлік цуат

Номиналдык режимде өтпелі қуат автотрансформатордың 
номиналдык цуаты болып табылады:

°  J HOM>

ал трансформаторлық қуат автотрансформатордың тиитік (есептік) қуаты 
болып табылады:

S =S° т р  ^ТИП*

Магниттік өткізгіштің (магнитопровод) мөлшері және оның массасы 
автотрансформатордың типтік қуатымен анықталады. Ал ол куат 
автотрансформатордың номиналды қуатының бір бөлігі

Дәріс № 13. Электрэнергияны жеткізу жэне тарату. Жалпы 
мәліметтер.

Дәрістің мазмұмыны: энергияны айнымалы және түрақты токпен 
жеткізу және тарату.

Дәрістің мақсаты: энергияны айнымалы жэне тұракты токпен берудің 
мүмкүндіктерін үйрену.

Энергияны айнымалы токпен жеткізу.
Электрберіліс желілерін құру қажеттілігі кең аймақтарда таралған 

майда қабылдағыштарға байланысты түтынушылардан кашық орналасқан ірі 
электрстанцияларда негізінде электрэнергияның өндірілуімен түсіндіріледі.

Кейбір ауданда бөлек түтынушылар арасында электрэнергияны тарату 
жэне энергия жүйелерін байланыстыру үшін арналған желілер үлкен және 
қысқа кашықтықтарға жасалынуы және әртүрлі қуатгарды жеткізуге арналуы 
мүмкін. Қашық берілістер үшін өткізу ңабілетінің, яғни барльщ шектеуші 
нышандарды ескергенде желімен жеткізетін ең үлкен қуаттың, үлкен 
мағынасы бар.

Электрберіліс желілері жауапты құрылымдардың категориясьша 
жатады, олардың сенімді жұмысы әртүрлі өтемдеуші цүрылгыларын және 
автоматты реттеу мен басцару цондыргыларын қолданумен камтамасыз 
етіледі.

Айнымалы токтың ауа желілері үшін олар жеткізетін максималды қуат 
шамамен кернеудің квадратына пропорционалды және беріліс үзындығына 
кері пропорционалды деп есептеуге болады. Қүрылыс қүнын да кернеуге

65



пропорционалды қабылдауға болады. Сондықтан электрэнергияны 
қашықтықка жеткізудің дамуында өткізу қабілетін көтерудің негізгі құралы 
ретінде кернеуді көбейту тенденциясы байқалады. Бірінші электрберіліс 
желілерін жасағаннан бері шамамен эрбір 10...15 жылда кернеу 1,5...2 есе 
өсірілді. Кернеудің өсуі желілердің узақтығын және жеткізетін куаттарды 
көбейтуге мүмкіндік берді. Өткен ғасырдың 20 -  шы жылдары 100 км 
максималды қашықтыққа жеткізілді, 30 -  шы жылдары бұл қашыктықтар 400 
км дейін көбейді, ал 60 -  шы жылдары желілердің ұзындығы 1000... 1200 км 
жетті. 70 -  ші жылдардың соңында ұзындығы шамамен 2500 км кернеуі 1150 
кВ желі құрылды.

Желілердің өткізу қабілетін көтеруге негізінде кернеуді көбейту 
есебінен жетеді, бірақ жеткізетін қуатты шектейтін параметрлердің әсерін 
азайтатын желілердің қиыстырмасын өзгертудің де, эртүрлі қосымша 
өтемдеуші кұрылгыларды ендірудің де едәуір маңызы бар. Мысалы, кернеуі 
330 кВ және жоғары желілерде әр фазада сымдарды өзара электрлік 
байланысқан бірнеше өткізгіштерге ыдыратады, мұнда желілердің 
параметрлері маңызды жақсарады (олардың реактивтік кедергісі азаяды); 
тізбектелген деп аталатын өтемдеуді қолданады -  желіге конденсаторларды 
қосу және т.б.

Түрацты токпен энергияны жеткізу.
Тұрақты токты жеткізудің негізгі элементтері жоғарывольттік 

тиристорлық блоктар, олардан түрлендіруші қосалқы станциялардың 
сұлбалары жиналады. Тұрақты ток берілісінде электрэнергияны әндіру жэне 
тұтыну айнымалы токта жасалынады. Электрберіліс желісінде кернеуді 
көбейту үшін вентильдік орамдары тізбектеліп қосылған көпірлер ретіндегі 
эдеттегі трансформаторлардың көмегімен көтереді. Бул желі кернеуін 
қосьшған көпірлер санынан тэуелді көбейтуге мүмкіндік береді.

Тұрақты токты жеткізу жүйелердің біреуімен жүргізілуі мүмкін: «полюс 
-  жер», «екі полюс -  жер».

Тұрақты токтың беріліс тізбегі деп «екі полюс -  жер» жүйесі, жартылай 
тізбек деп -  «бір полюс -  жер» жүйесі саналады. «Полюс -  жер» сұлбасы 
бойынша кернеуі салыстырмалы жоғары емес тұрақты токтың қуаты аз 
берілістері жасалынады. «Екі полюс -  жер» сұлбасы бойынша тұрақты токтың 
қуаты жоғары берілістері жасалынады.

Тұрақты ток берілісінде желінің жіберетін соңындағы түзетуші қосалқы 
станциясында айнымалы ток түрақты токқа түрленеді, желімен тұрақты ток 
және тек активтік қуат беріледі. Қабылдаушы ж аш нда тұрақты ток қайтадан 
айнымалыға түрленеді (инверторланады), ал қабылдаушы жүйеге айнымалы 
ток барады. Түзетуші және инверторлық қосалқы станциялар жұмыс кезінде 
айнымалы токтың торабынан қабылдаушы және жіберетін жақта реактивтік 
қуатты тұтынады.

Жоғары кернеудің түрақты тогымен энергияны жібергенде айнымалы 
токтың желілеріне тән көп қиындықтар жойылады: орнықтылық шарттары 
бойынша берілетін қуатты шектеу, байланысатын энергия жүйелерінің
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синхронды жұмысының қажеттілігі және басқалары, Сонымен қатар беріліс 
соңдарында орналасқан түрлендіруші қосалқы станцияны салғанда және 
эксплуатациялағанда киындықтар пайда болады. Бірқатар жағдайларда 
тұрақты токпен энергияны жіберу, әсіресе энергия жүйелерін 
байланыстыратын қашық коректендіруші магистральдарды салғанда, едәуір 
техникалық -  экономикалық нәтиже беруі мүмкін.

Айнымалы ток берілісімен салыстырғанда туракты ток берілісінің 
негізгі артыкшылыктары:

- желінің арзандығы және қарапайымдылығы;
- желінің екі тәуелсіз жартылай тізбектен түруына байланысты үлкен 

сенімділігі;
- берілетін куат шегінің орнықтылыктан емес, тек экономикалық 

мақсаттардан ғана тәуелділігі, өйткені берілістің орнықтылығы негізінде 
инвертормен анықталады жэне желінің ұзындығынан тәуелді емес;

- эртүрлі жиіліктің жіберетін және қабылдайтын жүйелерінің 
арасындағы синхронсыз байланысты іске асыру;

- кері сым ретінде жерді пайдалану мүмкіндігі;
- үлкен су кеңістіктерін өткенде кабельдердің арзандауы;
- генераторлар айналуының айнымалы жылдамдығында ГЭС -  тен 

жүмыс атқару мүмкіндігі, бүл судың ағу шарты бойынша турбиналарды 
үнемді пайдалануға мүмкіндік береді;

- тәжге шығындардың азаюы.
Түрақты токты жіберудің кемшіліктері:
- вентильдер мен басқа аппаратураның үлкен санынан түратын қосалқы 

станциялар қиыстырмасының күрделілігі;
- көп тізбектелген элементтердің болуына байланысты жабдықтың 

белек элементтері бойынша кернеудің бірқалыпты таралуының қиындығы;
- беріліс жүмысында түрлендіргіш қүрылғылар өндіретін жоғары 

гармоникалардың себебінен қабьшдағыш және жіберетін тораптың кернеу 
жэне ток формасының бүрмалануы;

- қабылдаушы тораптағы кернеудің төмендеулерінде, әсіресе 
симметриясыз төмендеулерде, инвертордың орнықсыздығы;

- қуатты алу қиындықтары, өйткені түрақты ток ажыратқышы -  өте ірі 
және күрделі қүрылым;

- ауа желілері және аппараттардың оқшаул ағыштарында тұрақты 
кернеудің эсерінен отыратын шаңның едәуір эсері;

- жеке доғалардың оқшаулағыштарда пайда болуының жоғары қаупі, 
үзақ эксплуатация жағдайларында олар сыртқы окшауламаның разрядтық 
кернеулерін төмендетуге алып келеді;

- эсіресе нашар ауа -  райы жағдайында, ақыба токтарының көбейуі 
және ілінетін және тіректі оқшаулағыштардың элементтерінде түрақты 
кернеудің бірқалыпты тарамауына байланысты, желілік окшаулама 
жүмысының нашарлауы.
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Қарастырылган электрберілістердің аталған техникалық -  
экономикалық көрсеткіштері әрбір электрберілістің құндылыктары мен 
кемшіліктерін көрсетеді. Осыған байланысты энергия жүйелерін жобалағанда, 
беріліс типін таңдағанда, жаңа электржабдығын ойластырып жасағанда әр 
электрберілістің ерекшеліктерін ескеріп, оның қолданудағы ыңғайлы аймағын 
объективті табу керек.

Дәріс №  14. Э лектр тораптары . Электр тораптары н жіктеу және 
оларға қой ы латы н  талап тар

Дәрістің мазмұны: элетрлік желілерді тағайындау, классификациясы.

Дәрістің мақсаты: элетрлік желілер классификациясы мен оларға 
қойылатын талаптарды қарастыру.

Электр тораптарын бір қатар көрсеткіштер бойынша жіктеу тиімді, 
олардың ішіндегі негізгілері: қиыстырмалық жасалынуы, токтың тегі, 
номиналды кернеуі, тораптың арналымы, торап сұлбасының конфигурациясы.

Қиыстырмалық жасалынуы бойынша ауа, кабель желілерін және ішкі 
тартылымдарды айырады. Ауа желісі деп тіректерде жердің үстінде 
оқшаулағыштардың көмегімен ілінген оқшауланбаған сымдармен жасалған 
желіні айтады.

Кабель деп өзара жэне қоршаған ортадан оқшауланған сымдардың 
жүйесін айтады. Кабельден жасалған желілер немесе кабель желілері, әдетте 
жерде төселеді. Бұның өзінің құндылыктары да -  қауіпсіздік, пайдаланудан 
шығатын аймақтың қысқаруы, кемшіліктері де -  үлкен құны, 
эксплуатацияның жэне зақымдарды жою қиындығы, жасау күрделілігі бар.

Ішкі тартылымдар оқшаулағыштар немесе қүбырларда ғимараттардың 
қабырғалары жэне төбелерімен немесе қабырғалардың ішімен және арнаулы 
шина өткізгіштермен төселетін оқшауланған сымдармен жасалынады.

Токтың тегі бойынша айнымалы және түрақты токтың тораптарын 
айырады. Айнымалы токтың негізгі тораптары үшфазалық болып 
жасалынады.

Қазіргі уақытта түрақты ток тораптары өндірістік кәсіпорын тораптары 
үшін салыстырмалы сирек жасалынады (мысалы, электролиз цехтарында, 
алюминий зауыттарында).

Кернеу бойынша электр тораптарын төменгі вольттікке (1000 В дейін) 
жэне жоғары вольттікке (1000 В жоғары) белуге болады.

Арналымы бойынша тораптар қоректендірушілерге жэне таратушыларга 
бөлінеді. Қоректендіруші желі деп таратушы пунктты немесе қорек 
орталығынан электрэнергияны үзындығы бойынша таратпай қосалқы 
станцияны қоректендіретін желіні айтады. Таратушы желі деп 
трансформаторлық қосалқы станциялардың қатарын немесе түтынушылар 
электрқондырғыларына келетін кірмелерін қоректендіретін желі саналады.
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Торашын сұлбалары конфигурация бойынша тұйықталмаған жэне 
тұйықталғанға бөлінеді. Түйықталмағанға жүктемелері тек бір жақтан 
электрэнергияны алуға мүмкіндігі бар желілерден қүралған тораптар жатады 
(39 сурет). Тұйыкталған тораптар деп кемінде екі жактан түтынушыларды 
электрмен жабдықтау мүмкіндігі бар тораптарды айтады (40 а, б сурет).

Электр тораптарына крйылатын талаптар. Электрэнергияны 
өндіретін электрстанциялардан оны электртұтынудың ірі аудандарына немесе 
электрэнергетикалық жүйелердің таратушы түйіндеріне дейін беру жүйесінің 
негізін қүрайтын электрберілістің дамьіган тораптары немесе жүйе ішіндегі 
және жүйе аралыц маңызы бар (жүйе кұраушы тораптар) белек 
электрберілістер және кернеуі 220 кВ және жогары цоректендіруші 
тораптар. Олардың пайда болуы ЖЭС жэне АЭС тұргын аймақтарының 
сыртына орналастыру қажеттілігімен жэне ЭЭ бөлігін қалалардан 
салыстырмалы қашық жайғасқан гидроэлектростанциялардың өндіру 
мүмкіндігімен туындаған. Электрстанциялардың және ең ірі қосалқы 
станциялардың қатарлас жүмысына біріктіретін электрберілістің жүйе 
ішіндегі жэне жүйеаралық магистралды желілері қашық (үзақ) ЭБЖ косқанда 
жүйе щраушы торапты жасайды. Мұндай тораптың арналымы -  ЭЭЖ 
(электрэнергетикалық жүйе) қалыптастыру жэне сонымен бірге 
электрэнергияны жеткізу, транзит функцияларын орындау.

Электр тораптары тұтынушыларын сенімді электрмен жабдықтауын 
және электрэнергияның қажетті санын қамтамасыз ету керек. Мұнда 
тораптардың жұмысы ең үлкен үнемділіктің талаптарына сәйкес болу керек. 
Бүның жобалау шарттарына жэне эксплуатация жағдайларына да қатынасы 
бар. Тораптарға байланысты бес талапты белуге болады:

Жұмыстың сенімділігі. Тұтынушыларды электрмен жабдықтаудың 
сенімділігі туралы мәселе тораптың барлық элементтері іс жүзінде уақыт 
өткесін зацымдалуымен байланысты пайда болады. Зақымдар найзағай, жел 
әсері өскенде, ауыр көк мүздар пайда болғанда жэне т.б. пайда болуы мүмкін. 
Электрмен жабдықтаудың сенімділігін өсіру тек торап элементтері

39 сурет -  Тұйықталмаған торап

40 сурет -  Түйықталған торап



зацымдалуының төмендеуі жэне резервтеуіліен емес, экономикалық жағынан 
тиімділеу болуы мүмкін басқа тәсілдермен де қамтамасыз етілуі мүмкін. 
Сенімді электрмен жабдықтауды қамтамасыз ету үшін резервтеуден басқа 
релелік цорганыс және автоматиканыц сенімді жүмыс жасайтын 
қүрылғылары қажет: АҚҚ (АПВ) — автоматты кайта қосу, РАҚ (АВР) -  
резервті автоматты косу, АЖЖА (АЧР) -  автоматты жиіліктік жүктемені 
азайту.

Электрэнергияныц сапасы. Әрбір түтынушы сапалы электрэнергияны 
алуға тиісті. Бүл электрэнергия сапасының негізгі керсеткіштерімен 
анықталады: кернеу деңгейімен, житік деңгейімен, үшфазальщ кернеудің 
симметршсымен және кернеу цисыгыныц формасымен.

Электрэнергияның сапасы казіргі электркабылдағыштар саны үлкен 
ұзақ электр тораптарында торап жүмысьгаың көптеген жағдайларынан 
тәуелді. Ол тораптың әртүрлі орындарында іс жүзінде әртүрлі болуы мүмкін, 
бірақ арнаулы қүрылғыларды қолданғанда реттеуге келеді.

Үнемділігі. Торап үнемді болу үшін торап сүлбаларының ең тиімді 
конфигурацияларын, кернеулерді, сымдардың қималарын және т.б. таңдау 
қажет. Сондықтан бірнеше нүсқа қарастырылады, оларды «келтірілген 
шығындар» деп аталатын орнатылған критерий бойынша өзара салыстырады. 
Бүл критерий энергияның шытндарын, күрделі царжыларды және 
ысырапты ескереді. Келтірілген шыгындары минималды нүсқа оңтайлы 
болады.

Эксплуатацияның цауіпсіздігі және ыңгайлылыгы. Қызметкерлердің 
қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін технгасалық эксплуатация Ережелеріне 
(ПТЭ) сәйкес жерлендірулерді, қоршауларды, сигнализацияны, арнаулы 
киімді жэне басқа саймандарды қолданады.

Қауіпсіздікті қамтамасыз етуден басқа эксплуатацияның ыңғайлылыгы 
қарастырылу керек: эртүрлі ауыстырып қосулардың, жөнделетін жабдыққа 
жақындаудың ыңғайлылығын, бақылау үшін өтпе жолдардың жеткіліктілігін 
жэне т.б.

Одан әрі дамудың мүмкіндігі. Электр торабы жүктемелердің өсуі жэне 
жаңа түтынушылардың үзіліссіз пайда болуына байланысты үнемі даму және 
қайта қүру жағдайында болады. Желілер және трансформаторлық қосалқы 
станциялар аумастырылады, кайта қүрылады. Торапты күрделі қайта кұрып 
жатпай оны одан әрі кеңейту мүмкіндігі болу үшін электр торабын жоспарлау 
керек.

Дәріс № 15. Электр жеткізу желілерінің конструктивті элементері

Дәрістің мазмүны: сымдар, найзағадан қорғауға арналған арқасымдар, 
ЭС тіректер, оқшаулағыштар және сызықгық араматура.

Дәрістің мақсаты: эуелік және кабельдік электр жеткізу желілерінің 
конструтивті элементтерімен танысу.
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Электрберіліс ауа желілері (АЖ) электрэнергияны сымдармен 
кашықтыкка жеткізуге арналған. Негізгі киыстырмалық элеменггері 
болатындар сымдар, найзағайдан қорғайтын тростар, тіректер, 
окшаулағыштар және желілік арматура. Сымдар электрэнергияны жеткізуге 
арналған. АЖ найзағайдың аскын кернеулерінен қорғау үшін тіректердің 
жоғары жағындағы сымдардың үстінен найзағайдан корғайтын тростарды 
монтаждайды.

Тіректер сымдар мен тростарды жер немесе судың деңгейінен белгілі 
биіктікте үстайды. Оқшаулагыштар сымды тіректен овднаулауға арналған. 
Желіпік арматура сымды окшаулағыштарға және оқшаулағыштарды 
тіректерге бекітуге арналған.

Ең кеңінен тараған бір -  және екітізбекті АЖ. Үшфазалық АЖ бір 
тізбегі әртүрлі фазалардың сымдарынан тұрады. Екі тізбек те бір тіректе 
жайғасулары мүмкін.

АЖ  сымдары жэне найзагайдан цоргайтын тростар.
АЖ көбінесе оқшауланбаған (жалаңаш) сымдар қолданылады. 

Қиыстырмалық жасалынуы бойынша сымдар бір -  және көпсымды, қуыс 
болады (41 сурет). Бірсымды, көбінесе болат сымдар, төменгівольттік
тораптарда шектеулі пайдаланылады. Иілгіш және механикалық беріктілігі 
жоғары болу үшін сымдарды бір металдан (алюминий немесе болат)
көпсымды және екі металдан (қүрамдастырылған) -  алюминий жэне болаттан 
жасайды. Сымдағы болат механикалық беріктілікті көбейтеді.

Механикалық беріктіліктің шарттарынан, маркалары А жэне АКП 
алюминий сымдарын кернеуі 35 кВ дейінгі АЖ қолданады. 6-35 кВ ауа 
желілері де болаталюминий сымдарымен жасалынады, ал 35 кВ жоғары
желілер тек болаталюминий сымдарымен монтаждалады. Болаталюминий
сымдарының маркасында алюминий жэне болат беліктерінің қимасы 
көрсетіледі, мысалы, AC 70/11, жэне датқа қарсы қорғанысы туралы 
мәліметтер, мысалы, АСКС, АСКП -  AC сияқты сымдар, бірақ өзекшесі (С) 
немесе сымның барлығы (П) датқа қарсы маймен толтырылған; АСК -  AC 
сияқты сым, бірақ өзекшесі полиэтилен үлпегімен жабылған. Датқа қарсы 
қорғанысы бар сымдар алюминий және болатқа бұзатын эсер жасайтын 
қоспаларымен ауасы ластанған аудандарда қолданылады. Сымдардың қима 
аудандары Мемлекеттік стандартпен нормаланған.

Өткізгіш материалының шығыны өзгермегенде сымдар диаметрінің өсуі 
диэлектриктен жасалған толтырғышы бар сымдарды және қуыс сымдарды 
қолданумен іске асады (41, г, д сурет).

Ауа желілерінің тіректері. АЖ тіректері анкерліктерге және 
аралықтарға бөлінеді. Бүл тіректердің сымдарды ілу тәсілімен 
айырмашылығы бар. Аралық тіректер оқшаулағыштар гирляндаларының 
көмегімен сымдарды сүйемелдейді. Анкерлік тіректер сымдарды керуге 
арналған. Аралық тіректер арасындағы қашықтық аралық өткін немесе
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қарапайым өткін деп, ал анкерлік тіректер арасындагы кашьщтык -  анкерлік 
өткін деп аталады.

а -  бірсымды; б -  көпсымды; в -  болаталюминий; 
г -  толтырғышы бар көпсымды; д -  қуыс.

41 сурет - АЖ окшауланбаған сымдарының қиыстырмалары

Анкерлік тіректер АЖ ерекше жауапты нүктелерінде сымдарды қатты 
бекіту үшін арналған: маңызды инженерлік қүрылымдардың қиылыстарында 
(мысалы, темір жэне автомобиль жолдарының), АЖ соңдарында және оның 
айландары түзулерінің сондарывда. Анкерлік тіректер аралықтардан маңызды 
күрделі және қымбат, және сондықтан әр желіде олардың саны минималды 
болу керек.

Желінің бұрылатын нүктелерінде бұрыштық тіректерді орнатады. Олар 
анкерлік немесе аралық тшіті болуы мүмкін.

АЖ типтері келесі арнаулы тіректер қолданылады:
а) транспозициялық -  тіректердегі сымдардьщ орналасу тәртібін өзгерту

үшін;
б) тармақтық -  негізгі желіден тармақ жасау үшін;
в) өтпелі -  өзендерден, шатқалдардан және т.б. өту үшін.
Материалы бойынша тіректер ағаш, метал және темірбетон тіректеріне

бөлінеді.
Метал тіректері (болат) 35 кВ және жоғары АЖ қолданылады, жоғары 

механикалық беріктілігі бар жэне қызмет мерзімі үлкен (42 сурет).

/КІ
а) б) в) г)

а -  35...330 кВ мүнаралы типті аралық біртізбекті; б -  35...330 кВ мұнаралы 
типті аралық екітізбекті; в -  110...330 кВ тартулардағы аралық біртізбекті; 

г -  500 -  750 кВ аралық еркін түрған («рюмка» типті).
42 сурет -  АЖ -  де металл тіректерін қолдану және тіректердің типтері
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Бірак оларға металдың үлкен мөлшері кажет жэне оларды үнемі сырлап 
түру керек.

Темірбетон тіректері (43 сурет) 500 кВ дейінгі кернеулердің барлық 
кластары үшін қолданылады, қызмет мерзімі ағаштікінен үзақ, бөлшектері 
даттанбайды, эксплуатацияда карапайым және сондыктан кенінен тараған.

а -  аралық 6-10 кВ; б -  тартулардағы 35 ... 220 кВ анкерлік - бұрыштық 
біртізбекті; в — 110 — 220 кВ аралық екітізбекті; 
г -  330 -  500 кВ аралық біртізбекті порталды.

43 сурет -  АЖ -  де темірбетон тіректерін қолдану және 
тіректердің типтері

Оқшаулагыштар ж зне желілгк арматура. Оқшаулағыштар фарфордан 
немесе шыныққан шыныдан жасалынады және екі түрі болады (44 -  сурет):

а) үшты -  1 кВ дейінгі жэне 6 -35  кВ желілері үшін;
б) ілмелі - 35 кВ және жоғары желілер үшін.
Ілмелі оқшаулағыштар сымды сүйемелдейтін гирляндаларға аралық 

тіректерде, ал керілетін гирляндалар -  анкерлік тіректерде 
жиналады.

Ілінетін гирляндаларда сым тек қысқыштардың көмегімен
сүйемелденеді, керілетіндерде -  қатаң бекітіледі. Керілетін гирляндалар 
сүйемелдейтіндерге қарағанда ауыр жағдайда болады. Сондықтан 110 кВ 
дейінгі желілерде оқшауламалар саны біреуге артық болады.

а - кернеуі 1 кВ дейінгі; б - кернеуі 10 кВ. 
44 сурет -  ¥ш ты  фарфор окшаулағыштар ы
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Соңғы кезде эксплуатацияда полимерлік қорғаныспен қапталған шыны 
пластигінен жасалған жоғары берік сырыктарының негізіндегі ұзынсырықты 
оқшаулағыштар кеңінен қолданылады (45 сурет).

45 сурет - ПФ (а) жэне ПС (б) ілінетін оқшаулағыштары

Күштік кабельдер бір — бірінен және жерден оқшауланған бір немесе 
бірнеше ток өткізетін талсымдардан тұрады. Оқшауламаның сыртынан оны 
ылғалдан, кышқылдардан және механикалык зақымдардан сақтау үшін 
қорғаныс қабығын жэне қорғаныс қабаттары бар болат таспадан жасалған 
қүрсауды салады. Ток өткізетпін талсымдар, эдетте, алюминийден бірсымды 
және (қимасы 16 мм2 дейін) көпсымды болып жасалынады.

Оқшаулама ток өткізетін талсымдарға таспа түрінде салынатын арнаулы 
минералды маймен қаныққан кабель қағазынан жасалынады. Кабельдерді тік 
және тік көлбеулі трассаларда төсегенде кабель бойымен қанықтыратын 
құрамның жылжуы мүмкін. Сондықтан мүндай трассалар үшін оқшауламасы 
аз қаныққан және қанықтыратын құрамы ақпайтын оқшауламалары бар 
кабельдер жасалынады.

Оқшауламаның сыртынан оны ылғал және ауадан сақтау үшін 
салынатын цорганыс цабаттары қорғасыннан, алюминийден немесе 
поливинилхлоридтен болады. Алюминийден жасалған қабығы бар 
кабельдерді кеңінен пайдалану ұсынылады. Қорғасын қабығы бар кабельдер 
судың астында, кемір жэне такта тас шахталарында, аса қауіпті белсенді 
датганатын орталарда төсеуге арналған. Қалған жағдайларда қорғасын қабығы 
бар кабельдерді таңдауды арнайы техникалық деңгейде негіздеу керек.

Қорғасын, алюминий немесе поливинилхлорид қабықтарды 
механикалық зақымдардан қорғау керек. Ол үшін қабыққа болат немесе 
сымдардан жасалған қүрсауды салады. Алюминий қабық және болат қүрсау өз 
кезегінде даттан және химиялық әсерден қорғалуға тиісті. Ол үшін қабық пен 
қүрсау арасында ішкі және сыртқы қорғаныс қабаттарын салады. Ішкі 
қорғаныс қабаты (немесе қүрсау астындағы жастық) -  бұл қаныққан 
мақтақағаз иірген жібінен (пряжи) немесе кабельдік сульфат қағазынан 
жасалған кендір қабаты (джутовая прослойка). Осы қағаздың үстіне тағы екі 
поливинилхлорид таспаларын салады. Сыртқы қорғаныс қабаты да датқа 
қарсы құраммен қаныққан кендірден түрады. Өртке қауіпті туннельдерде 
және басқа жерлерде жанбайтын қорғаныс қабаттары бар арнаулы кабельдерді 
қолданады. 46 суретінде оқшауламасы кағаз үшталсымды кабель көрсетілген.
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1 -  алюминий ток өткізетін талсымдар; 2 -  маймен қаныққан қағаз (фазалық
оқшаулама); 3 -  кендір толтырғыштары; 4 -  маймен қаныққан қағаз 

(белдік оқшаулама); 5 -  қорғасын немесе алюминий қабыгы; 6 -  кендірден 
жасалған қабат; 7 -  болат таспа күрсауы; 8 - кендір қабаты.

46 сурет -  Оқшауламасы қағаз 1 -  10 кВ үшталсымды кабель

Кабельдердің маркалары олардың қиыстырмасын сипаттайтын 
сөздердің бастапқы әріптерінен түрады. Бірінші А әрпі алюминий 
талсымдарына сәйкес келеді. Кабельдердің қабықтары әріптермен белгіленеді: 
А -  алюминий, С -  қорғасын, В -  поливинилхлорид, Н  -  резина, наирит; П -  
полиэтилен; талсымдары бөлек қорғасындалған кабельдер О әрпімен 
маркаланады. Әртүрлі қүрсауланған қорғаныс қабаттары бар кабельдердің 
маркалары келесі эріптермен белгіленеді: Б -  болат таспалар, П -  жалпақ 
болат мьфышталған (оцинкованные) сымдар, К - сондай сымдар, бірақ 
жұмыр.

Кабельдің маркасымен қатар эдетте кабельдің ток өткізетін 
талсымдарының саны мен қимасын көрсетеді. Мысалы, ААБ 3x120 мәнісі: 
талсымдары алюминий, алюминий қабығындағы, болат таспалармен 
құрсауланған, қимасы 120 мм2үш талсымы бар кабель.

Соңғы кезде эксплуатацияда оқшауламасы тігілген полиэтиленнен 
жасалған кабельдер кеңінен қолданылуда (47 сурет).

Қазіргі уақытта Еуропа жэне Американың өндірісі дамыған елдерінде іс 
жүзінде күштік кабельдер нарығының 100% оқшауламасы тігілген 
полиэтиленнен жасалған кабельдер алады. Оқшауламасы қаныққан қағаз 
кабельдерінен оқшауламасы тігілген полиэтиленнен жасалған кабельдерге өту 
эксплуатация жасайтын үйымдардың кабельдердің техникалык 
параметрлеріне қоятын талаптарының өсуімен байланысты. Мүнда бүл 
кабельдердің қүндылықтары айқын.
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1 -  ток өткізетін талсым; 2 -  тігілген полиэтиленнен жасалған оқшаулама;
3 -  белдік оқшаулама; 4 -  тоқылмаған материалдан жасалған біріктіретін 

таспа; 5 -  полиэтиленнен жасалған белдік оқшаулама; 6 -  екі болат таспадан 
жасалған құрсау; 7 -  битум; 8 -  полиэтилентерефталат үлпегінен жасалған 

орам; 9 -  полиэтиленнен жасалған қабық.
47 сурет -  Оқшауламасы тігілген полиэтиленнен жасалған 

кабельдің қиыстырмасы

Олардың кейбіреулерін қарастырайық:
- жоғары өткізу қабілеті;
- аз салмағы, аз диаметрі және иілу радиусы;
- төменгі зақымдалуы;

полиэтилен оқшауламасының тығыздығы аз, салыстырмалы 
диэлектрлік өтімділігі және диэлектрлік шығындар коэффициенті мәндерінің 
аздығы;

- күрделі трассаларда төсеу;
- арнаулы жабдықты пайдаланбай монтаждау;
- төсеудің өзіндік қүнының едәуір төмендеуі.
Оқшауламасы тігілген полиэтиленнен жасалған кабельдерінің ерекше 

қасиеттері қолданьшатын оқшаулама материалына байланысты. Полиэтилен 
қазіргі уақытта кабельдерді жасағанда ең кеп қолданылатын оқшаулама 
материалдарының бірі болып табылады. Бірақ бұрыннан термопластикалық 
полиэтиленнің маңызды кемшіліктері бар, олардың бастысы балқу 
температурасына жақын температураларда механикалық қасиеттерінің күрт 
нашарлауы. Бұл проблеманың шешімі тігілген полиэтиленді қолдану болды.
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