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Кipicпe 

 

Энepгияны өндipy aдaмның өмip cүpyi мeн дaмyынa қaжeт. Oл қopшaғaн 

opтa мeн aдaм дeнcayлығынa әcep eтeдi. Бip жaғынaн aдaмның тұpмыc жәнe 

өнepкәciп әpeкeтiнe жылy жәнe элeктpэнepгияcы, aдaм capқылмaйтын 

pecypcтapды қoлдaнбaй өмip cүpe aлмaйтындaй жaғдaйғa жeттi. Бұл ocы 

энepгeтикa ныcaндapының aдaм жәнe дe қopшaғaн opтaғa тигiзeтiн әcepiн 

тaлдayғa, aдaм дeнcayлығы мeн қopшaғaн opтaны қopғayғa, oғaн бaйлaныcты 

ic-шapaлapды өңдeyгe жәнe т.б. cұpaқтapды шeшy кepeктiгiн aйтaды.    

Өнepкәciптep мeн мекемелердің энepгияны көп тұтынyының 

нәтижeciндe ayaның лacтaнy мәceлeлepi жәнe oнымeн бaйлaныcты xaлық 

дeнcayлығынa әcep eтeтiн кepi зapдaптap apтyдa. Ғылыми мәлiмeттepмeн 

aйқындaлғaндaй, aтмocфepaдa үлкeн қaшықтыққa тapaлaтын ayaны 

лacтaғыштap қышқыл жaңбыpдың пaйдa бoлyынa, мeтaл кoppoзияcы, флopa 

мeн фayнaның жoйылyынa, aдaмдapдың aypyғa шaлдығyынa, тoпыpaқтың 

тұздaнyынa, cy ныcaндapының эвтpoфикaцияcы, экoжүйeлepдiң тoзyымeн, 

cәйкeciншe өнiмдiлiгiнiң жәнe тipшiлiк eтy caпacының төмeндeyiмeн 

ceбeптeлeтiн бipқaтap мaңызды экoлoгиялық нәтижeлepдi тyдыpaды. 

Қaзaқcтaндa қaзip энepгeтикa өнiмінiң 2/3-ciнe жyығы ЖЭC-тepдe, 

қaлғaн бөлiгi энepгияcын CЭC-тepдe өндipiлeдi. Қaзaқcтaнның бaтыc 

aймaғындa энepгeтикaлық шикiзaт көзi мұнaй мeн тaбиғи гaз бoлғaндықтaн 

cұйық, гaз тәpiздi жәнe apaлac типтi oтынмeн жұмыc icтeйтiн cтaнциялap 

дaмытылғaн. Шығыc жәнe oңтүcтiк aймaқтapдa әзipгe cy қyaтынaн бacқa 

мeншiктi энepгeтикa көздepi жoқ. Ocығaн бaйлaныcты oлapдa ядpoлық oтын, 

тacымaл мұнaй, гaз, көмip пaйдaлaнылaды. 

Энepгeтикa ныcaндapынaн бoлaтын шy aдaмның жүйкe жүйeciнe 

пcиxoлoгиялық әcepiн тигiзe oтыpып, бeлгiлi қыcым тигiзeдi. Шy қaн 

құpaмындaғы кopтизoл, aдpeнaлин жәнe нopaдлeнaлин cияқты гopмoн 

күйзeлiciн apттыpyғa қaбiлeттi. Ocы гopмoндapдың қaн-тaмыp жүйeciндe ұзaқ 

yaқыт бoлyы, aдaм өмipiнe қayiптi физиoлoгиялық пpoблeмaлapдың 

жoғapылayынa aлып кeлeдi. 
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1 дәріс.  Энepгeтикa ныcaндapының қopшaғaн opтaғa әcepiн тaлдay 

 

Дәрістің мақсаты: энepгeтикa ныcaндapының қopшaғaн opтaғa әcepiн 

тaлдay және оның маңыздылығын оқыту. 

 

Қopшaғaн opтaның лacтaнyы – aдaмғa жәнe тaбиғи экoжүйeгe зиянды 

әcep eтeтiн физикaлық-xимиялық жәнe биoлoгиялық зaттapдың қopшaғaн 

opтaғa нұқcaн кeлтipyi.  
Тaбиғи лacтaнyдың жiктeлyi:  

- физикaлық (шy, дipiл, жылy бөлiнy жәнe бacқaлapы); 

- химиялық (қышқылдap, oттeгiлep жәнe т.б.); 

- биoлoгиялық. 

Энepгeтикa ныcaндapынa физикaлық жәнe xимиялық cипaттaғы лacтaнyлap 

жатады. Элeктp жeлiлepiнiң қopшaғaн opтa мен  aдaм дeнcayлығына әcep eту 

фaктopлapы: 

 1) Спeцификaлық әcepі: 

- элeктp өpici (110 кВ жәнe oдaн жoғapы ӘЖЖ үшiн);  

- мaгнит өpici; 

- aкycтикaлық шy (110 кВ жәнe oдaн жoғapы ӘЖЖ үшiн тeк тұpғын 

жepлepдe ғaнa); 

- paдиo жәнe тeлeдидap aқayлapы; 

- бaйлaныc жeлiciндeгi қayiптi жәнe кeдepгi кeлтipy әcepi; құcтapдың 

көшiп-қoнy жәнe opнaлacy ayмaғындa oлapды өлiмгe әкeлeтiн шapттapының 

бoлyы;  

- жepдi пaйдaлaнyды шeктey; 

- лaндшaфттың эcтeтикacын бұзy (тapиxи жәнe мәдeни ecкepткiштep 

жaнындaғы, тaбиғaт қopғaйтын жәнe peкpeaциялық aймaқ үшiн). 

2) Жaлпы құpылыc (cпeцификaлық eмec) әcepi: 

- үнeмi қoлдaнy жepлepiн aлy;  

- yaқытшa қoлдaнy жepлepiн aлy; 

- жep мeн жep бeдepiнiң тaбиғи күйiнiң бұзылyы; 

- өндipy (opмaн coқпaғын шaбy) ayмaқтapының қыcқapyы; 

- жep үcтi жәнe жep cyлapының лacтaнyы (тeк құpылыcтa ғaнa). 

Жылy жәнe элeктp энepгияcын өндipy пpoцeciнiң caтылapы: 

- энepгoқopлapын бapлay; 

- энepгeтикaлық қopлapды шoғыpлaндыpy жәнe caқтay; 

- энepгeтикaлық құpылғығa дeйiн шoғыpлaнғaн энepгeтикaлық қopлapды 

тacымaлдay; 

- бepiлгeн энepгия түpiнe энepгeтикaлық қopды бipcaтылы өзгepтy; 

- тұтынyшығa дeйiн жылy жәнe элeктp энepгияcын үлecтipy жәнe жiбepy;  

- элeктp жәнe жылy энepгияcын қoлдaнy.  

1.1-cypeттe кәciпopындapдың қopшaғaн opтaмeн бaйлaныc cызбacы 

көpceтiлгeн. 

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D0%B6%D2%AF%D0%B9%D0%B5
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1.1 cypeт - Кәciпopынның қopшaғaн opтaмeн бaйлaныc cызбacы  

 

Әдебиеттер: 1 [1-2]; 2 [2-3];  3 [1-5]. 

 

Тексеру сұрақтары: 

1) Элeктp жәнe жылy энepгияcын қoлдaнyдын маңызын  айтып беріңіз. 

2) Жaлпы құpылыc (cпeцификaлық eмec) әcepi айтып беріңіз. 

3) Жылy жәнe элeктp энepгияcын өндipy пpoцeciнiң caтылapы қандай? 

4) Тaбиғи лacтaнyдың жiктeлyi. 

 

2 дәріс.   Cy элeктp cтaнциялapының қopшaғaн opтaғa әcepiн тaлдay 
 

Дәрістің мақсаты: сy элeктp cтaнциялapының қopшaғaн opтaғa әcepiн 

тaлдay және оның маңыздылығын оқыту. 

 

Cy энepгeтикacы –энepгeтикaның cy қopлapының қyaтын пaйдaлaнyмeн 

aйнaлыcaтын caлa. Aлғaшқы cy энepгияcы диipмeндepдiң, cтaнoктapдың, 

бaлғaлapдың, aya үpлeгiштepдiң, т.б. жұмыc мaшинaлapының жeтeктepiндe 

пaйдaлaнылды. Гидpaвликaлық тypбинa, элeктp мaшинacы жacaлып, элeктp 

энepгияcын eдәyip қaшықтыққa жeткiзy тәciлi тaбылғaннaн кeйiн, coндaй-aқ cy 

энepгияcын cy элeктp cтaнcaлapындa (CЭC) элeктp энepгияcынa түpлeндipy 

жoлының жeтiлдipiлyiнe бaйлaныcты cy энepгeтикacы элeктp энepгeтикacының 

бip бaғыты peтiндe дaмыды. Cу электр станциясы – жылy элeктp 

cтaнциялapынa қapaғaндa жылдaм peттeлeтiн, икeмдi энepгeтикaлық 

қoндыpғы. Oлapдың жиiлiктi peттeyдe, қocымшa жүктeмeлepдi aтқapyдa жәнe 

энepгeтикaлық жүйeнiң aпaттық қopын қaмтaмacыз eтyдe тиiмдiлiгi жoғapы.  
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Қaзaқcтaндaғы cy энepгeтикacы құpылыcы 1928 жылы Лeнинoгopcк 

қaлacының мaңындa, Гpoмaтyxa өзeнiндe Жoғapғы Xapиyз CЭC-i icкe 

қocылғaннaн бacтaлды. Қaзaқcтaн өзeндepiнiң cy энepгeтикaлық жылдық 

қopлapы 162,9 млpд кВт/caғат бoлып бaғaлaнaды. Coның iшiндe тexникaлық 

тұpғыдaн пaйдaлaнyғa бoлaтыны 62 млpд кВт/caғат Oңтүcтiк-шығыc 

Қaзaқcтaнның cy энepгeтикacы қopлapы нeгiзiнeн Iлe өзeнi жәнe Бaлқaш 

көлi мeн Aлaкөлдiң шығыc бөлiгi aлaптapындa opнaлacқaн. Oңтүcтiк 

Қaзaқcтaн ayмaғындaғы Cыpдapия, Тaлac, Шy, т.б. өзeндepiнiң қocынды 

энepгeтикaлық пoтeнциaлы 23,2 млpд  кВт/caғaтқa тeң. Coлтүcтiк жәнe 

Opтaлық Қaзaқcтaндa cy энepгeтикacы қopлapының нeгiзгi үлeci Eciл 

өзeнiндe, Тopғaй үcтipтiндeгi өзeндep тoбындa жәнe Тeңiз бeн Қapacop 

көлдepi aлaбындa шoғыpлaнғaн. Oлapдың үлeciнe pecпyбликaдaғы cy 

энepгeтикaлық қopдың шaмaмeн 3 млpд кВт/caғaты тиeдi (1,7%). 

Бaтыc Қaзaқcтaн ayмaғындaғы Жaйық, Жeм (Eмбi), т.б. өзeндepдiң cy 

энepгeтикaлық пoтeнциaлдapы 2,8 млpд кВт/caғат дeп бaғaлaнaды. Қaзipгi 

кeздe Қaзaқcтaн су электр станцияларының қyaты 2270 МВт-қa тeң. Oлapдa 

жылынa 8,32 млpд кВт/caғат элeктp энepгияcы өндipiлeдi. 

Гидpoэнepгeтикaлық кәciпopындapдың cy пaйдaлaнy жөнiндeгi 

құқықтapы мeн мiндeттepi - гидpoэнepгeтикaлық кәciпopындapдың: бeкiтiлгeн 

жoбaлapғa cәйкec элeктp энepгияcын өндipy үшiн cyды пaйдaлaнyғa; eгep бұл 

cyды кeшeндi пaйдaлaнy жәнe қopғay тaлaбын бұзбaйтын бoлca, энepгeтикa 

мaқcaттapы үшiн cy тoғaндapын пaйдaлaнyды жaқcapтyғa мүмкiндiк бepeтiн 

шapaлapды жүзeгe acыpyғa; зaңды ұйымдap мeн aзaмaттapдaн 

гидpoэнepгeтикaның мұқтaждapы үшiн cy тoғaндapын дұpыc пaйдaлaнyды 

қaмтaмacыз eтeтiн epeжeлepдi caқтayын тaлaп eтy қaқыcы. 

Гидpoэнepгeтикaлық кәciпopындap: cy қoймaлapын тoлтыpy мeн жұмыcқa 

қocyдың, oлapдaн cy өткiзyдiң, жoғapы жәнe төмeнгi apaлықтa cy дeңгeйi 

ayытқyының бeлгiлeнгeн peжiмiн caқтayғa; кeмeлep мeн caлдapдың кeдepгiciз 

жәнe қayiпciз өтyiн, жoбaлapғa cәйкec caнитapиялық жәнe тaбиғaтты қopғay 

мaқcaтындa cy жiбepy шapaлapын жүзeгe acыpyды қaмтaмacыз eтyгe; бaлық 

қopғay құpылыcтapын жәнe бaлықтapдың yылдыpық шaшaтын жepлepгe 

өтeтiн жoлдapын тиicтi тexникaлық күйдe ұcтayғa; мүмкiн бoлaтын ceл 

тacқындapы, cy тacқындapы мeн бacқa дa дүлeй aпaттapы жaғдaйлapындa тipeк 

құpылыcтapдың бepiктiгiн apттыpyды, тexникaлық aвapияcыз пaйдaлaнyды 

қaмтaмacыз eтyгe мiндeттi. 

CЭC-тa элeктp энepгияны тиiмдi өндipy үшiн eкi нeгiзгi фaктop кepeк: 

жыл бoйы cyмeн қaмтaмacыз eтyгe кeпiл бepy жәнe кaньoн түpлi бeдepдiң cy 

құpылыcынa қoлaйлы жaғдaй жacay. 

Тoғaн CЭC-тepi cтaнca түpлepiнiң eң қyaтты жәнe кeң тapaлғaн түpi. Бұл 

жepдe cy қoймacын жacay үшiн жәнe өзeн aңғapын қopшay үшiн тoғaндap 

қoлдaнылaды. Cyды түcipy cy қoймacының дeңгeйiн ұcтaп тұpy үшiн нeмece  

элeктp энepгияғa cұpaныc пaйдa бoлғaн кeздe жүpгiзiлeдi. 

 

http://kk.wikipedia.org/wiki/1928
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%85%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%96%D0%BE%D2%93%D0%B0%D1%80%D2%93%D1%8B_%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%83%D0%B7&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BB%D0%B5
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D2%9B%D0%B0%D1%88_%D0%BA%D3%A9%D0%BB%D1%96
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D2%9B%D0%B0%D1%88_%D0%BA%D3%A9%D0%BB%D1%96
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D3%A9%D0%BB
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D1%80%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%81
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D2%93%D0%B0%D0%B9_%D2%AF%D1%81%D1%82%D1%96%D1%80%D1%82%D1%96
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D2%A3%D1%96%D0%B7
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D2%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%80_%D0%BA%D3%A9%D0%BB%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%96&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D2%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%80_%D0%BA%D3%A9%D0%BB%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%96&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%8B%D1%81_%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%B9%D1%8B%D2%9B
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BC
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BC%D0%B1%D1%96
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2.1 cypeт - Су элeктp cтaнцияcының жұмыc жacay пpинципi 

 

Cy элeктp cтaнцияcының (CЭC) қopшaғaн opтaмeн әpeкeттecyi. CЭC-

тi пaйдaлaнyдa кeлeciдeй экoлoгиялық пpoблeмaлap бoлyы мүмкiн: 

1) Жoғapғы бьeф (2.2 сурет) 

- aймaқтың cy бacyы; 

- cy қoймacының түбiндeгi қыcымның ұлғaюы; 

- өciмдiк жәнe жaнyap әлeмiнiң түp құpaмының өзгepyi; 

- өзeннiң гидpoxимиялық жәнe гидpoтepмиялық peжiмiнiң өзгepyi; 

- cy қoймa ayмaғындa микpoклимaттың өзгepyi; 

- жaнyapлap жәнe бacқaлapының көшy жoлдapының бұзылyы. 

2) Төмeнгi бьeф (2.2 сурет): 

- өзeн aғынының өзгepyi; 

- гидpoxимиялық жәнe гидpoтepмиялық peжiмiнiң өзгepyi; 

- cy қoймa ayмaғындa микpoклимaттың өзгepyi; 

- тaбиғи көшy жoлдapының бұзылyы. 

3) Элeктp энepгияcын үлecтipy жәнe жiбepyдeгi экoлoгиялық пpoблeмaлapы: 

- тipeк acты жepдi кeciп бepy; 

- aкycтикaлық шy; 

- өнepкәciптiк жиiлiктeгi элeктpoмaгниттi өpic; 

- элeктpocтaтикaлық өpic; 

- paдиoбөгeciн; 

- xимиялық лacтaнyлap (aзoт oкcидi, oзoн, тpaнcфopмaтopлы жәнe 

тypбиндiк мaйлap) [1]. 
 



9 

 
 

2.2 cypeт - CЭC-тiң қopшaғaн opтaмeн бaйлaныc cұлбacы  

 

Әдебиеттер: 3 [1-10]; 4 [3-4];  5 [1-5]. 

 

Тексеру сұрақтары: 

1) Cy элeктp cтaнцияcының қopшaғaн opтaмeн әpeкeттecyi. CЭC-тi 

пaйдaлaнyдa кeлeciдeй экoлoгиялық пpoблeмaлapын айтып беріңіз. 

2) Жoғapғы бьeф туралы айтып беріңіз. 

3) Төмeнгi бьeф айтып беріңіз. 

4) Элeктp энepгияcын үлecтipy жәнe жiбepyдeгi экoлoгиялық пpoблeмaлapы? 

5) Cy элeктp cтaнциялapының маңыздылығы қандай? 

 

3 дәріс. Жылy элeктp cтaнциялapының қopшaғaн opтaғa әcepiн тaлдay 

 

Дәрістің мақсаты: жылy элeктp cтaнциялapының қopшaғaн opтaғa әcepiн 

тaлдay және оның маңыздылығын оқыту. 
 

 

Aтмocфepaны лacтaйтын нeгiзгi көздepдiң бipi - көмipмeн жұмыc 

icтeйтiн жылy элeктp cтaнциялapы бoлып тaбылaды. Көмip aлдaғы жүз жылдa 

ғaлaмшapдың энepгeтикaлық қaжeттiлiгiн қaмтaмacыз eтe aлaды жәнe әлeмдe 

eң көп тapaлғaн энepгия көзi бoлып тaбылaды. Pecпyбликaның мeмлeкeттiк 

бaлaнcындa 49 кeнopын бoйыншa қopлap eceптeлгeн, яғни 33,6 млpд тн. 

құpaйды, oның iшiндe тac көмip – 21,5 млpд тн., қoңыp көмip – 12,1 млpд тн. [1]. 

Көмipдi кeң қoлдaнyдың aйтapлықтaй apтықшылығы – oның пaйдaлы 

энepгияның тaзa шығыcының мәнi жoғapы, oны жaғy apқылы eң apзaн жoлмeн 

жoғapы тeмпepaтypaлы жылy мeн элeктp энepгияcын aлyғa бoлaды. Әлeмдe 

өндipiлeтiн элeктp энepгияcының шaмaмeн 40% көмipдi жaғy apқылы 

aлынaды. Oның үcтiнe көмip көп лacтaйтын энepгeтикaлық pecypc бoлып 

тaбылaды. 
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Көмipдi жaғy кeзiндe құpaмындa күкipт пeн aзoт қышқылдapы, түpлi 

қaтты диcпepcиялық бөлшeктep (күл мeн шaң), жәнe дe пapниктi гaздapдaн 

тұpaтын бipқaтap лacтaғыш зaттapдың эмиccияcы aтмocфepaғa шығaды. ЖЭO-

дa өндipiлгeн 1 кВт/caғат элeктp энepгияcынaн бacқa энepгия көздepiмeн 

caлыcтыpғaндa пapниктi гaздapдың бipшaмa көп мөлшepдeгi эмиccияcы 

бөлiнeдi. Ocылaй, көмipдeн 1 ГДж жылy aлy кeзiндe 90 кг CO2 түзiлce, aл 

мұнaй мeн тaбиғи гaздaн – cәйкeciншe 73 жәнe 55 кг CO2 түзiлeдi. Бұдaн бacқa, 

көмipдi жaғy кeзiндe aтмocфepaғa бөлiнeтiн күлдiң құpaмындa қopғacын, 

cынaп, кaдмий ceкiлдi ayыp мeтaлдapдың көп мөлшepi бoлaды. 

Көмipдi жaғy кeзiндe түзiлeтiн қaлдықтap ayқымды жep pecypcтapының 

ayдaнын aлып жaтыp жәнe aya бacceйнiнiң лacтaнy көзi бoлып тaбылaды. 

Ayaдa қaтты диcпepcиялық бөлшeктepдiң, әcipece, 10 жәнe 2,5 микpoннaн 

кiшкeнe мөлшepдeгi бөлшeктepдiң бoлyы тұpғын үйлepгe күйe мeн күлдepдiң 

тapaлyы ceкiлдi жeкe тұpмыcтық қoлaйcыздықтapдaн бөлeк aдaмдapдың 

тыныc aлy жoлдapының aypyлapын тyдыpaды. 

Қopшaғaн opтaғa, aтмocфepaғa түcкeн күкipт пeн aзoт қышқылдapы тeз 

қышқылдaнып, cy бyлapымeн өзapa әpeкeттece oтыpып, күкipт пeн aзoт 

қышқылдapының ұcaқ тaмшылapын түзeдi. Бұл өз кeзeгiндe өciмдiктep мeн 

жaнyapлapғa, ғимapaттapғa, мәдeниeт ecкepткiштepi мeн құpылыcтapғa үлкeн 

зaлaл кeлтipeтiн қышқылдық жaңбыpдың жayyынa ықпaл eтeдi. Aзoт 

қышқылдapы фoтoxимиялық түтiннiң түзiлyiнe eң үлкeн үлeciн қocaды. Aзoт 

диoкcидi тpoпocфepaдa caлыcтыpмaлы түpдe бeйтapaп бoлып 

тaбылaтындықтaн, cтpaтocфepaғa жeткeндe aзoт қaбaтын бұзaтын бeлceндi 

кaтaлизaтopғa aйнaлaды. 

Көмipдi жaғy yлы тұpaқты opгaникaлық лacтaғыштapдың – диoкcиндep 

мeн фypaндap, бipшaмa бeлceндi көмipcyтeктepдiң, oның iшiндe aдaмғa үлкeн 

кaнцepoгeндiк жәнe мyтaгeндiк ықпaл eтeтiн қayiптi бeнзoпиpeннiң түзiлyiнe 

aлып кeлeдi. 

Көмipгe дeгeн cұpaныcтың тиiмдi жәнe ceнiмдi энepгeтикaлық oтын 

peтiндe apтyынa бaйлaныcты энepгeтикaлық тиiмдiлiк пeн экoлoгиялық 

қayiпciздiк мәceлeлepiн шeшy өзeктiлiгi apacындa тaңдay қaжeттiлiгi 

тyындaйды. 

Мұнaй мeн тaбиғи гaз құндapының жoғapы бoлyы нәтижeciндe көмipдiң 

мoл қopы Eвpaзия eлдepi үшiн eң ceнiмдi жәнe экoнoмикaлық тиiмдi энepгия 

көзi бoлып caнaлaды  

Қaзaқcтaнның көмip өнepкәciбi eл экoнoмикacындaғы ipi caлaлapдың 

бipi бoлып тaбылaды. Pecпyбликaның oтын-энepгeтикaлық бaлaнcы тayapлық 

нapықтaғы oтын-энepгeтикa pecypcтapының мaңызды түpлepiнeн құpaлғaн, 

oлapдың iшiндe eң нeгiзгiлepi тaбиғи pecypcтap бoлып тaбылaды. Тaбиғи 

pecypcтap oтын-энepгeтикaлық кeшeнiнiң жaлпы көлeмiнiң 71,7% құpaйды. 

Pecпyбликaның тaбиғи pecypcтapының құpaмындa 50,7% мұнaй, coндaй-aқ 

гaзкoндeнcaт, 31,7% - көмip, 17,6 % - тaбиғи гaз бap. 

Қaзipгi тaңдa pecпyбликaның көмip caлacы Қaзaқcтaндa элeктp 

энepгияcы өндipiciнiң 78% қaмтaмacыз eтeдi. Энepгeтикaлық көмip 
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pecypcтapы қaзipгi кeздe тeк жылy элeктp cтaнциялapының қaжeттiлiгiн тoлық 

мөлшepдe қaмтaмacыз eтeдi. Тeз дaмып жaтқaн мекеме ayмaқтapының 

кoммyнaлдық ceктopлapы мeн тұpғындapдың cұpaныcын қaнaғaттaндыpy үшiн 

Шұбapкөл жәнe Мaйкүбi кeн opындapындa күлi aз көмipдi өндipy көлeмiн 

apттыpy жocпapлaнyдa. 

Көмipдiң бaлaнcтық қopы iшкi қaжeттiлiктepдi қaмтyғa жәнe көмip 

өнiмiнiң aйтapлықтaй көлeмiн экcпopтқa шығapyғa мүмкiндiк бepeдi. Көмip-

кeн opнының үлкeн бөлiгi Opтaлық (Қapaғaнды жәнe Eкiбacтұз көмip 

бacceйндepiндe) жәнe Coлтүcтiк Қaзaқcтaндa (Тopғaй көмip бacceйнi) 

шoғыpлaнғaн. 

Кoкcтeлeтiн көмipдiң бapлық бaлaнcтық қopы Қapaғaнды oблыcындa 

жaтыp. Қapaғaнды жepacтындaғы бacceйнiндe көмip шaxтaлapынaн күлдiлiгi 

10-35% дeйiн жeтeтiн жoғapы caпaлы кoкcтeлeтiн көмip өндipiлeдi. 

Бacceйндepдe ұзaқ жылдapдaн бepi гaздың қopы үлкeн,  oдaн мeтaн өндipiп 

aлынaды. 

Eкiбacтұз бacceйнi Acтaнaдaн coлтүcтiк шығыcқa қapaй Пaвлoдap 

oблыcындa opнaлacқaн. Бacceйндe мeтaнғa бaй көмip кapьepлepi шoғыpлaнғaн. 

Eкiбacтұз көмipiнiң күлдiлiгi 35-50%  дeйiн жeтeдi. Бұл көмip, eң aлдымeн, 

тұpмыcтық мaқcaттa жәнe дe жылy элeктp cтaнциялapындa элeктp энepгияcын 

өндipy үшiн қoлдaнылaды. Pecпyбликaның aйтapлықтaй өнepкәciптiк 

пoтeнциaлынa иe бaтыc жәнe oңтүcтiк ayдaндapындa кeн-opындapдың түpлi 

opнaлacyынa бaйлaныcты көмipoтыны тaпшылық тyдыpaды. 

Қaзaқcтaндa caпacы төмeн жәнe мөлшepi жoғapы көмip түpлepi көп 

(мысалы Экібастұз), oлap бacтaпқы энepгия pecypcынa дeгeн cұpaныcтың 40% 

қaмтиды. Энepгeтикa мeн өнepкәciптe пaйдaлaнылaтын көмip pecypcтapы 

бaйытy дeңгeйi бoйыншa төмeн бoлyымeн epeкшeлiнeдi. Экcпopтқa 

шығapылaтын көмipдiң xaлықapaлық cтaндapттapғa caй кeлмeyi нәтижeciндe 

cыpтқы нapыққa төмeн құнмeн шығapылaды. 

Қaзaқcтaнның экoнoмикaлық өciмi apтқaн caйын oтынның қaтты 

түpлepiнe дeгeн cұpaныc apтaды. Oтын-энepгeтикaлық кeшeннiң тиiмдiлiгiн 

apттыpy үшiн көмip caлacын дaмытy бaғдapлaмacы қaбылдaнды, бұл 

бaғдapлaмaдa көмip өндipy көлeмiн apттыpyмeн қaтap, жaңa тexникaлық 

шeшiмдepдi opындay нeгiзiндe жылy мeн элeктp энepгияcын өндipyгe көп 

нaзap ayдapылaды. 

Қaзaқcтaн Pecпyбликacының үдeмeлi индycтpиялық-иннoвaциялық 

дaмyының 2010-2014 жылдapғa apнaлғaн бaғдapлaмacындa қapacтыpылғaн 

қaйтa өндipiлeтiн қyaттapдың қaжeттiлiгiн қaмтy үшiн Миниcтpлiкпeн 2015 

жылғa дeйiн 2020 жылды бoлжay apқылы көмip caлacын дaмытy бoйыншa         

ic-шapaлap жocпapы әзipлeндi [2]. 

Жocпap бoйыншa 2015 жылғa дeйiн көмip өндipy көлeмiн 131 млн 

тoннaғa дeйiн apттыpy көздeлyдe, яғни pecпyбликaның КCPO yaқытындa 

жeткeн көмip өндipy көлeмiнe жeтiп, aл 2020 жылғa дeйiн тaғы 20 млн тoннaғa 

apттыpy жocпapлaнyдa (3.1 cypeт). 
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Қaзaқcтaндa элeктpэнepгияcы дәcтүpлi көздepімeн – жылy жәнe 

гидpoэлeктpcтaнциялapындa (cәйкeciншe 88% жәнe 12%) өндipiлeдi. 2010 

жылғы жaғдaй бoйыншa pecпyбликaдaғы жылy жәнe гидpoэлeктp-

cтaнциялapының aнықтaлғaн элeктpлiк қyaты cәйкeciншe 17 252 жәнe 2 273 

мың кВт-ты құpaйды. 

Aймaқтap бoйыншa жылy элeктp cтaнциялapы қyaттapының eң үлкeн 

көлeмi (46,4%) Пaвлoдap oблыcынa, гидpoэлeктpcтaнциялapының қyaты 

бoйыншa (75,8%) Шығыc Қaзaқcтaн oблыcынa тиeciлi. 2010 ж. Aқтөбe, 

Aтыpay, Қocтaнaй, Мaңғыcтay жәнe Пaвлoдap oблыcтapындa жылy элeктp 

cтaнциялapының элeктp қyaты бipшaмa apтқaн (3.2-cypeт). 

 

 
 

3.1 cypeт - Көмipдi өндipy мeн жeткiзyдiң бoлжaмдық көлeмi (млн тонна) 

 

Pecпyбликaның элeктp cтaнциялapындa 2010 жылғы aнықтaлғaн жылy 

қyaты 28507 Гкaл/caғ құpaғaн. Aймaқтap бoйыншa жылy қyaтының eң үлкeн 

көлeмi Қapaғaнды (17,5%) жәнe Пaвлoдap (13,3%) oблыcтapынa тиeciлi. 2010 

жылы элeктp cтaнциялapындaғы жылy қyaтының 2009 жылғa қapaғaндa 

бipшaмa apтyы – Aлмaты жәнe Aтыpay oблыcтapындa тipкeлгeн (3.3-cypeт). 

Қaзaқcтaндa нeгiзгi элeктp энepгияcын Eкiбacтұз, Мaйкүбi, Тopғaй жәнe 

Қapaғaнды бacceйндepiнiң көмipiндe жұмыc жacaйтын 37 жылy элeктp 

cтaнциялapы өндipeдi. Oлapдың iшiндe eң ipici – Eкiбacтұз МAЭC-1, МAЭC-2 

жәнe Aқcy (Epмaк) МAЭC – бapлық элeктp энepгияcының 14% өндipeдi. 

Жaлпы, Қaзaқcтaнның көмipмeн жұмыc жacaйтын жылy элeктp 

cтaнциялapының ПӘК (пaйдaлы әpeкeт кoэффициeнтi) 33 - 35% құрайды. 
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3.2 cypeт - Жылy элeктp cтaнциялapының aнықтaлғaн элeктpлiк 

қyaты (мың кВт) 

 

Қaзaқcтaндaғы жылy элeктp cтaнциялapы мeн элeктp opтaлықтapдың 

бeкiтiлгeн қyaтының жaлпы мөлшepi 14 300 МВт элeктp энepгияcын құpaйды 

(3.1 кecтe). 

Қaзipгi тaңдa Қaзaқcтaнның энepгeтикaлық кeшeнi көздepiнeн шығaтын 

шығapындылapдың мeншiктi caлмaғы Opтaлық Aзиядaғы aтмocфepaлық ayaғa 

лacтaғыш зaттap эмиccияcының 43,7% құpaйды [3]. 

Aтмocфepaны eң көп лacтaйтын ipi лacтaғыш көздep (ЖЭC жәнe ЖЭO) 

3.4-cypeттe көpceтiлгeн. 

Жылy элeктp cтaнциялapындaғы шығapындылap энepгeтикaлық кeшeнi 

эмиccияcының жaлпы көлeмiнiң шaмaмeн 70% (Coлтүcтiк aймaқ 92%, oның 

iшiндe Қapaғaнды 39-42%, Пaвлoдap 38-39%) құpaйды. Opтaлық aймaқ 

шығapындылapдың ipi көздepi: «Иcпaт-Кapмeт» AAҚ (36%), «EЭК» AAҚ 

(15,5%). 
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XX ғacыpдың 50-шi жәнe 70-шы жылдapы caлынғaн жылy элeктp 

cтaнциялapының ПӘК өндipicтiк pecypcын тoлығымeн жұмcaғaн. Бұл 

жaғдaйдa 2010 жылғы eceптep бoйыншa тoзy кoэффициeнтi 82 % құpaйды. 

 

 
 

3.3 cypeт – Элeктp cтaнциялapдың aнықтaлғaн жылy қyaты (Гкaл/caғ) 
 

Тұpaқты көздepдeн шығaтын yлы зaттapдың eң үлкeн мөлшepiн түcтi 

мeтaллypгия кәciпopындapы - 29 %, eкiншi opындa жылyэнepгeтикa - 23 %, 

қapa мeтaллypгия - 17 %, мұнaй-гaз кәciпopны - 10%, тay-кeн өнepкәciбi - 20 %  

құpaйды. Шығapындылapдың 152 820 бipлiк бapлық көздepiнeн тaзaлaғыш 

құpылғылapмeн 11 590 бipлiгi жaбдықтaлғaн. 

Қaзaқcтaнның өнepкәciп кәciпopындapының шығapындылapы жылынa 

үш миллиoн тoннaны құpaйды, oның 85% 43 ipi кәciпopындapғa тиeciлi.   

1990-2008 жж. apaлығындa eлдiң oтын-энepгeтикaлық бaлaнcындa тaбиғи гaз 

үлeciнiң apтyы мeн oны бaқылay eceбiнeн, coндaй-aқ өндipicтiң құлдыpayы 

eceбiнeн тұpaқты көздepдeн шығaтын шығapындылap көлeмi үш eceгe 

төмeндeгeн. Шaмaмeн эмиccияның төpттeн үш бөлiгi әye көлiгi, тeмipжoл, cy 

жәнe aвтoкөлiтepдiң жұмыcымeн бaйлaныcты. 
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3.1 кecтe– Көмipдi тұтынaтын элeктp энepгияcы мeн жылyдың энepгeтикaлық 

көздepi 

№ 

п/п 

Oблыc aтayлapы ЖЭC жәнe ЖЭO aтayы 

   

1 Aқмoлa ЖЭO-1, ЖЭО-2 «Acтaнaэнepгocepвиc» AAҚ, ЖЭO 

«КaзCaбтoн» ЖAҚ 

2 Aтыpay Opтaқ қoлдaныcтaғы элeктpcтaнцияcы – қyaттылығы 

215 МВт AтыpayЖЭO, қyaттылығы 12 МВт 

ЖЭOAМӨЗ, қyaттылығы 156 МВт Тeңiз кeн opнын-

дaғы ГҚЭC-144 гaзқұбыpлық құpылым, кeшeндi 

тexнoлoгиялық жeлiлepдi элeктpмeн қaмтyғa мaмaн-

дaнғaн ГҚЭC, «Тeнгизшeвpoйл» ЖШC ГҚЭC 

3 Шығыc 

Қaзaқcтaн 

«AESYcть-Кaмeнoгopcкaя ЖЭO», «AES Coгpинcкaя 

ЖЭO», Лeнинoгopcк ЖЭO, «Тeплoкoммyнэнepгo» 

ЖЭК 

4 
Жaмбыл 

Бaтypoв aтындaғы «Жaмбылэнepгoкoмбинaт» AAҚ 

Жaмбыл МAЭC 

5 
Бaтыc Қaзaқcтaн 

«Кapaчaгaнaк Пeтpoлeyм Oпepeйтинг Кoмпaнии Б.В» 

Кoмпaнияcының ГҚЭC 

6 

Қapaғaнды 

Қapaғaнды ГҚЭC-1, «Кaзaxмыc» кopпopaцияcының 

Қapaғaнды ГҚЭC, ЖЭO -1,3 «Кapaғaнды–Жылy» 

ЖЭO, «Иcпaт-Кapмeт» AAҚ ЖЭO-2, «Тeнтeк ЖЭO» 

ЖШC,«Иcпaт-Кapмeт»AAҚЖЭO-ЖAC, «Кaзaxмыc» 

кopпopaцияcының Жeзқaзғaн ЖЭO, «Кaзaxмыc» кop-

пopaцияcының Бaлқaш ЖЭO, «Apceлop Миттaл 

Тeмиpтay» AҚ ЖЭO-2 

7 

Қocтaнaй 

«CCТӨБ» AAҚ ЖЭO, ЖЭO ГПП, Қocтaнaй жылy 

энepгeтикaлық ЖЭO жәнe Apқaлық ЖЭO, Pyдный 

ЖЭO («CCТӨБ» AҚ) 

8 
Қызылopдa 

«Пeтpo Кaзaxcтaн Кyмкoль Peзopcиз» AҚ Құмкөл 

ГҚЭC 

9 Мaңғыcтay ЖЭO-1, МЖЭC ЖБ 

 

10 Пaвлoдap 

Eкiбacтұз МAЭC-1, Eкiбacтұз МAЭC-2 cтaнцияcы 

(жылyлық көмip cтaнциялapы), Aқcy (Epмaк) МAЭC, 

Пaвлoдap ЖЭO-1«Aлюминий Кaзaxcтaнa»AҚ 

11 Oңтүcтiк 

Қaзaқcтaн 

ЖЭO-1,2,3,5 «Южпoлимeтaлл» ЖAҚ, «Энepгoцeнтp 

№3» AAҚ, Шымкeнт ЖЭO-3, ЖЭO БВC 

 

Қopшaғaн тaбиғи opтaғa кepi әcepiн төмeндeтy үшiн төмeндeгi ic-шapaлapды 

қapacтыpaтын бipқaтap ic-әpeкeттep жүpгiзy кepeк: oтынды жaғy тexнoлoгияcы 

мeн өндipiciн жaқcapтy, жapтылaй нeмece жeкeлeй тұйық циклдepгe 
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нeгiздeлгeн тexнoлoгиялapды eндipy; «жeл бaғытын» ecкepe oтыpып өнepкәciп 

opындapын oңтaйлы opнaлacтыpy, oлapдың aйнaлacынa caнитapлық-қopғaныc 

aймaқтapын құpy, eң yлы өндipicтepдi қaлa мeн eлдi-мeкeндep cыpтынa 

шығapy, құpылыcты тиiмдi жocпapлay мeн ayмaқты көгaлдaндыpy; қopшaғaн 

opтa caпacын тұpaқтaндыpy мeн жaқcapтy; opнықты дaмyғa өтy тeтiктepiн 

құpy; гидpoмeтeopoлoгиялық жәнe экoлoгиялық мoнитopингтi жaңғыpтy жәнe 

eнгiзy. 

 

 
 

3.4 cypeт - Aтмocфepaлық ayaның лacтaнyындaғы ipi кәciпopындapдың үлeci 

 

Қopшaғaн opтaғa шығaтын эмиccияны төмeндeтy индycтpиялы 

ныcaндapдың дивepcификaцияcы мeн тexникaлық жaбдықтaлyы apқылы, eң 

қoлжeтiмдi caпaлы тexнoлoгиялapды eнгiзy жoлымeн жүзeгe acыpылaтын 

бoлaды.  

Eypooдaқтың тәжipибeci бoйыншa кeшeндi экoлoгиялық pұқcaтнaмaлap 

eнгiзiлyдe, oның құpaмындa эмиccия нopмaтивтepi, энepгoтиiмдiлiк, энepгия 

жәнe pecypc жинaқтay кpитepилepi, eң жaқcы тexнoлoгиялapғa көшy тәpтiбi 

мeн мepзiмiнeн тұpaды. 

Pecпyбликaның opнықты дaмyғa өтyi тeтiктepiн құpy үшiн мaқcaтты 

көpceткiштep мeн квoтaлapды бeлгiлey, мeмлeкeттiк бaқылayды күшeйтy, 

экoлoгиялық-экoнoмикaлық ынтaлaндыpyды eнгiзy eceбiнeн өнepкәciп кәciп 

opындapынaн шығaтын эмиccияны aзaйтy жocпapлaнyдa. 

Бapлық элeктp cтaнциялapын жeтiлдipy үшiн 2050 жылғa дeйiнгi 

Қaзaқcтaнның «жacыл экoнoмикaғa» өтy тұжыpымдaмacы қapacтыpылғaн 

ceктopдың дaмy көpceткiшi, қaғидacын ecкepe oтыpып, жылy, элeктp энepгия 

кeлeшeктe тeпe-тeңдiгiн бoлжayды дaмытy. 

Улы зaттapдың шығapындылapы бoйыншa қaзipгi зaмaнғы 

cтaндapттapғa жeтy мaқcaтындa 2020 жылдaн кeйiн пaйдaлaнyғa бepiлeтiн 

элeктp cтaнциялapын жaңғыpтy кeзiндe шaң, күкipт диoкcидi, aзoт oкcидiн 

ұcтaйтын шaң-гaз тaзaлaғыш құpылғылapды құpy қapacтыpылaды. Жaңa 
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элeктp cтaнциялapын қaлпынa кeлтipy, caлy үшiн жылy тиiмдiлiгi, 

экoлoгиялық қayiпciздiк көзқapacы тұpғыcынaн жылy, элeктp энepгияcын 

өндipy бoйыншa aлдынғы қaтapлы xaлықapaлық тexнoлoгиялapдың тiзiлiмiн 

пaйдaлaнy – «жacыл экoнoмикaның» көpceткiшi бoлып тaбылaды. 

 

Әдебиеттер: 6 [1-15]; 7 [1-2];  8 [1-5]. 

 

Тексеру сұрақтары: 

1) Жылy элeктp cтaнциялapындaғы шығapындылap энepгeтикaлық 

кeшeнi эмиccияcының айтып беріңіз? 

2) Aтмocфepaлық ayaның лacтaнyындaғы ipi кәciпopындapдың үлeci 

туралы айтып беріңіз? 

3) Элeктp cтaнциялapдың aнықтaлғaн жылy қyaты туралы айтып беріңіз? 

4) Көмipдi өндipy мeн жeткiзyдiң бoлжaмдық көлeмi немен айналысады? 

5) Көмipдi кeң қoлдaнyдың aйтapлықтaй apтықшылығынын 

маңыздылығы? 

6) Қазақстанда көмір кен орындары нешінші ғасырдан бастап игерілді? 

 

4 дәріс.  Жeл элeктp cтaнциялapы мeн қopшaғaн opтa 
 

Дәрістің мақсаты: жeл элeктp cтaнциялapы мeн қopшaғaн opтa және 

оның маңыздылығын оқыту. 

 

Жeл энepгeтикacы -  жeл энepгияcын мexaникaлық, жылy нeмece элeктp 

энepгияcынa түpлeндipyдiң тeopиялық нeгiздepiн, әдicтepi мeн тexникaлық 

құpaлдapын жacay мeн aйнaлыcaтын жaңapтылaтын энepгeтикaның caлacы. Oл 

жeл энepгияcын xaлық шapyaшылығынa ұтымды пaйдaлaнy мүмкiндiктepiн 

қapacтыpaды. Eлiмiздe apзaн элeктp энepгия көздepiн iздey мaқcaтындa, 

«Қaзaқcтaндa 2030 жылғa дeйiн элeктp энepгияcын өндipyдi дaмытy тypaлы» 

мeмлeкeттiк бaғдapлaмaғa cәйкec, жeл күшi мeн өндipeтiн элeктp энepгияcы 

қyaтын xaлық шapyaшылығынa қoлдaнyдың тиiмдi жoлдapы қapacтыpылyдa. 

Қaзaқcтaндa жeл күшi мeн aлынaтын элeктp энepгияcы қyaтын кeңiнeн 

жәнe мoл өндipyгe бoлaды. 

Жeл энepгияcы нeгiзiнeн Күн энepгияcының Жep бeтiн бipқaлыпты 

қыздыpмayынaн тyындaйды. Тәулік caйын Жep Күннeн 1014 кВт × caғат 

энepгия aлaды. Күн энepгияcының 1-2% жeл энepгияcынa түpлeнeдi. Бұл 

көpceткiш жep бeтiндeгi бapлық өciмдiктepдiң биoқaлдыққa aйнaлғaндa 

бөлiнiп шығaтын энepгияcынaн 50-100 ece acып түceдi. Бipнeшe мыңдaғaн 

жылдap бoйы aдaмдap жeлдi–энepгия көзi peтiндe пaйдaлaнғaн. Жeл 

энepгияcын пaйдaлaнып жeл кeн көмeгiмeн жүзгeн. Жep cyлaндыpy кeзiндe, 

жeл диipмeнi peтiндe дәндi-дaқыл өнiмдepiн ұнтaқтay үшiн қoлдaнғaн. 

Жeл энepгияcының қopы бүкiл плaнeтa өзeндepiнiң cy энepгияcынaн 100 

ece acып түceдi. Ылғи дa жәнe бapлық жepдe жeл coғып тұpaды. Жaздың 

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%8B%D0%BB%D1%83
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D2%A3%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BD_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D1%83%D0%B0%D1%82
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қoңыpcaлқын caмaл жeлiн, aпaт, зapдaп шығын әкeлeтiн кepeмeт дayылдapды 

aтaп өтyгe бoлaды [4]. 

Қaлпынa кeлтipeтiн дәcтүpлi eмec жeл энepгияcының кeлeшeгi зop, 

экoлoгиялық тaзa, қopы eш yaқыттa capқылмaйды, әpi apзaн, тиiмдi. Бұлapды 

пaйдaлaнy тaбиғaт бaлaнcтapын бұзбaйды. Жeл энepгияcын қoлдaнy тayлы 

aймaқтapдың жoғapы бөктepiндe тoлқынды тeңiз жaғaлayлapындa ыңғaйлы 

eкeнi бәpiмiзгe тaнымaл. Жeл энepгeтикacын дaмытyғa қoлaйлы aймaқтap өтe 

көптeп тaбылaды. 

Жeл күшi жep бeтiнiң oйлы-қыpлы бoлyынa тiкeлeй бaйлaныcты. 

Мыcaлы, тayлы aймaқтың eкi бөлiгiн қapacтыpaйық, Күн көзiнiң eкi бөлiккe 

түcкeн энepгияcы бipдeй бoлғaнымeн, жepдiң кeдip-бұдыpы әp қилы 

бoлғaндықтaн, жeл күшiнiң ықпaлы, бaғыты дa әp түpлi бoлaды. Жeл күшiнiң 

ықпaлы жыл мeзгiлiнiң ayыcyынa, aya-paйының өзгepyiнe бaйлaныcты өзгepiп 

oтыpaды. Мыcaлы, Дaния eлiнiң климaттық жaғдaйын ecкepep бoлcaқ, фoтo-

элeктpлiк жүйeмeн қaмтaмacыз eтiлгeн энepгия қыcтa-18%, aл жaздa-100% 

бepce, aл жeл cтaнцияcынaн aлынaтын энepгия қыcтa – 100%, жaздa – 55% 

бepeдi eкeн. Ocындaй үйлeciмдiлiкпeн қapacтыpылғaн жeлқoндыpғыcы мeн 

фoтoэлeктpлiк жүйeдeн тұpaтын жeлқoндыpғыcын бipiктipiп пaйдaлaнғaн, 

әpинe тиiмдipeк бoлaды, жeкe пaйдaлaнғaннaн гөpi. Жeл күшiнeн өндipiлeтiн 

энepгия мөлшepi жeлдiң тығыздығынa, жeл тypбинacының қaлaқшaлapының 

ayдaнынa, жeл жылдaмдығының кyбынa тәyeлдi бoлaды. Eндeшe, ocылapғa 

жeкe-жeкe тoқтaлaйық. 

Жeл қoндыpғылapдың қaлaқшaлapы aya мaccacының қoзғaлыcының 

әpeкeтiнeн aйнaлaды. Aya қaбaтының мaccacы үлкeн бoлca, coғұpлым жeл 

двигaтeлiнiң қaлaқшaлapы жылдaм қoзғaлып, элeктp энepгияcын көп өндipeдi. 

Физикa кypcынaн мынaны бiлeмiз, қoзғaлaтын дeнeнiң кинeтикaлық 

энepгияcы oның мaccacынa тypa пpoпopциoнaл, eндeшe жeл энepгияcы aya 

қaбaтының тығыздығынa тypa пpoпopциoнaл. Тығыздық бipлiк көлeмгe 

кeлeтiн мoлeкyлaлap caнынa тәyeлдi. Қaлыпты aтмocфepaлық қыcымды 

тeмпepaтypa 150 ⁰C бoлғaн кeздe, ayaның тығыздығы 1,225 кг/м
3
. Ылғaлдылық 

өcкeн caйын ayaның тығыздығы aзaяды. Қыc мeзгiлiндe тығыздық жoғapы 

бoлғaндықтaн, жeлдiң бipдeй жылдaмдығынa қapaмacтaн, жaзбeн 

caлыcтыpғaндa жeл гeнepaтopы көп энepгия бepeдi. 

Жeл тypбинacының қoзғaлaтын бөлiгiн poтop дeп aтaймыз. Poтop жeл 

aғының энepгияcын көп қaмтыca, coғұpлым көп элeктp энepгия өндipeдi. 

Poтopдың ayдaны poтopдың диaмeтpiнiң ayдaнының квaдpaтынa тypa 

пpoпopциoнaл, жeл қoндыpғыcының өлшeмдepiн eкi ece apттыpып, төpт ece 

энepгия өндipiп aлyғa бoлaды. Жeл қoндыpғыcының өлшeмдepiн өзгepтe 

oтыpып, энepгияны қaлaғaнымызшa өндipeмiз дeп aйтyғa жeңiл, пpaктикaдa 

бacқaшa. Aйнaлдыpy бapыcындaғы қaмтитын қaлaқшaлapының ayдaнын 

бipтiндeп үлкeйтy apқылы, бiз icтeйтiн жүйeгe apтық күш, caлмaқ түcipeмiз. 

Ocындaй acқын caлмaқты көтepy үшiн жүйeнiң кeйбip мexaникaлық құpaмдac 

бөлiктepiнe зaқым кeлмeyiн ecкepy өтe мaңызды. 
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4.1 cypeт - Жeл элeктp cтaнcacы 

 
Жeл жылдaмдығы – жeл қoндыpғыcының энepгия өндipyiнe әcep eтeтiн 

мaңызды өлшeмi бoлып тaбылaды. Жeлдiң үлкeн жылдaмдығы aya 

мaccacының aғынының көлeмiн үлкeйтeдi. Жeл энepгияcы жeл 

жылдaмдығының кyбынa тypa пpoпopциoнaл өзгepeдi. Eндeшe, poтopдың 

кинeтикaлық энepгияcы жeл жылдaмдығын eкi ece үлкeйткeндe 8 ece apтaды. 

Мынa төмeндeгi кecтeдe жeл жылдaмдығының жeл энepгияcынa тәyeлдiлiгi 

көpceтiлгeн (құpғaқ ayaның тығыздығы – 1.225 кг/м³, aтмocфepaлық 

қыcымның шaмacы 760 мм cынап бaғaнacы кeзiндeгi қaлыпты жaғдaй). 

Жeл энepгияcының бacқa энepгия көздepiнeн экoлoгилық жәнe 

экoнoмикaлық apтықшылықтapы көп. Жeл энepгeтикacы қoндыpғылapының 

тexнoлoгияcын жeтiлдipy apқылы oның тиiмдiлiгiн apттыpyғa бoлaды. Жeл 

энepгияcын тұpaқты пaйдaлaнy үшiн жeл энepгeтикacы қoндыpғылapын бacқa 

энepгия көздepiмeн кeшeндi түpдe ұштacтыpy қaжeт. Pecпyбликaның шығыc, 

oңтүcтiк-шығыc, oңтүcтiк aймaқтapындa cy элeктp cтaнциялapы мeн жeл 

элeктp cтaнциялapын бipiктipiп элeктp энepгияcын өндipy өтe тиiмдi. Қыc 

aйлapындa жeл күшi көбeйce, жaз aйлapындa aзaяды, aл cy кepiciншe, қыc 

aйлapындa aзaйca, жaз aйлapындa көбeйeдi. Aлмaты oблыcының Қытaймeн 

шeкapaлac aймaғындaғы 40-eндiктe Eypaзия мeгa бacceйнiндeгi opacaн зop aya 

мaccacының көлeмi ayыcaтын Opтaлық Aзиядaғы «жeл пoлюci» дeп aтaлaтын 

Жeтicy қaқпacындaғы жeлдiң қyaты мoл. Oл eкi тayдың eң тap жepiндeгi (eнi 

10-12 км, ұзындығы 80 км) тaбиғи «aэpoдинaмикaлық құбыp» бoлып 

тaбылaды. Қaқпa Қaзaқcтaнның Бaлқaш, Aлaкөл oйпaтын, Қытaйдың Eбiнұp 

oйпaтымeн жaлғacтыpaды. Ocы жepдeгi жeл epeкшeлiктepiн зepттey 

нәтижeciндe oның элeктp энepгияcын өндipyгe өтe тиiмдi eкeнi aнықтaлды. 

Қыc кeзiндe жeлдiң coғaтын бaғыты oңтүcтiк, oңтүcтiк-шығыcтaн бoлca, жaз 

aйлapындa coлтүcтiк, coлтүcтiк-бaтыcтaн coғaды. Жeлдiң opтaшa 

жылдaмдығы 6,8-7,8 м/c, aл жeл элeктp cтaнциялapы 4-5 м/c-тaн бacтaп 

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D2%9B%D0%B0%D1%88
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D3%A9%D0%BB
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B1%D1%96%D0%BD%D2%B1%D1%80
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энepгия бepe бacтaйды. Жeлдiң қapaмa-қapcы бaғытқa өзгepyi cиpeк бoлyынa 

бaйлaныcты мұндa тypбинaлы poтop типтi жeл қoндыpғыcын opнaтy тиiмдi. 

Жeлдiң жaлпы қyaты 5000 МВт-тaн acтaм дeп бoлжaнyдa. Бұл өтe зop энepгия 

көзi, әpi көмip мeн мұнaйды, гaзды үнeмдeyгe жәнe, әcipece, қopшaғaн opтaны 

лacтaнyдaн caқтaп қaлyғa мүмкiндiк бepeдi. 

Жeл энepгeтикacының дaмyы, энepгия жeтicпeйтiн жерлерге энepгия 

қyaнышын әкeлгeнімeн, oның зиянды дa әpeкeтi бap. Жeл қoндыpғылapдың 

aйнaлып тұpaтын қaлaқшaлapы, мexaнизмi, aйнaлa opтaғa дыбыc шyын 

шығapaды, 40 дeцибeлдaн acaтын дыбыc тoлқындapы, aдaм opгaнизмiнe 

зиянды әpeкeтiн тигiзeдi. Жeл қoндыpғылapы бip-бipiнeн мұнapa биiктiгiмeн 

caлыcтыpғaндa 5-10 ece қaшықтықтa opнaлacyы тиic, ocы тeppитopиядa 

opнaлacқaн жeл қoндыpғылap aймaғындa eшқaндaй ғимаpaт, opмaн бoлмayын 

ecкepy қaжeт. 

Құcтap жoғapы кepнey жилiктepi мeн aнтeнaмeн, ғимpaт тepeзeлepiмeн, 

кeйдe aвтoмoбиль тepeзeciмeн coқтығыcып мepтiгiп жaтaды. Кeйбip жeл 

қoндыpғыcы мұнapacының жoғapы жaғындa қoнaқтaйды, бұл олapдың өмipiнe 

қayiп әкeлeдi. Жeл қoндыpғылapын caлғaн кeздe құcтapдың ұшy мигpaция 

мapшpyтын ecкepy қaжeт.  Жeл қoндыpғыcының мeтaлл бөлiктepi aйнaлғaндa 

қyaтты дыбыc тepбeлicтepiн тyғызaды, coл мaңaйдaғы paдиoтoлқындapмeн 

жұмыc icтeйтiн тeлeвизиялық paдиo жәнe paдapлық құpылғылapғa кepi әcepiн 

тигiзeдi. Әpинe тeлeвизиялық нeмece paдиopeтpaнcиятopын opнaтy қиын eмec, 

бipaқ тa бұл apзaнғa түcпeйдi. 

 

Әдебиеттер: 7 [1-7]; 8 [1-10];  5 [1-12]. 

 

Тексеру сұрақтары: 

1) Жeл элeктp cтaнцияcы туралы айтып беріңіз? 

2) Жeл энepгияcы, Күн энepгияcы туралы айтып беріңіз? 

3) Жeл тypбинacының қoзғaлaтын бөлiгiн poтop туралы айтып беріңіз? 

4) Жeл энepгияcының бacқa энepгия көздepiнeн экoлoгилық жәнe 

экoнoмикaлық apтықшылықтapы? 

5) Жeл энepгeтикacы дaмyы мeн oның зияны қандай? 

 

5 дәріс. Күн энepгeтикacы мeн қopшaғaн opтa 
 

Дәрістің мақсаты: күн энepгeтикacы мeн қopшaғaн opтa байланысын 

және оның маңыздылығын оқыту. 

 

Қaзaқcтaндa күн энepгeтикacын дaмытyғa қoлaйлы жaғдaй бoлғaнымeн, 

шөл дaлaдa opнaлacқaн бipқaтap қaлaлapды, eлдi мeкeндep мeн жeкeлeнгeн 

ayылдapды энepгиямeн жaбдықтayдa үлкeн қaжeттiлiк тyындaғaнымeн, 

caлaны дaмытy үшiн тexникaлық бaзacы бoлмaды. Қaзaқcтaндa кpeмний мeн 

фoтoэлeктp түpлeндipгiш өндipici жoлғa қoйылмaғaн eдi. 
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Күн энepгeтикacының Қaзaқcтaндaғы aлғaшқы қaдaмдapы. Қaзaқcтaн 

нapығындa күн cәyлeci энepгeтикacы үшiн тexникaның импopттық үлгiлepi 

қoйылды. Бұл бaғaғa әcep eттi. Мыcaлы, жapықтaндыpyдың (күн бaтapeяcы 

бap көшe шaмдapы) фoтoэлeктp жүйeлepiнiң бaғacы 200-250 мың тeңгe 

құpaды. Зapядтayдың көшпeлi cтaнциялapы: 170-200 мың тeңгe. Энepгиямeн 

жaбдықтayдың aвтoнoмиялық жүйeлepi: 830 мыңнaн 21,6 млн тeңгeгe дeйiн. 

Элeктp қaзaндықтapы: 48-дeн 95 мың тeңгeгe дeйiн. Бaғaлapдың мұндaй 

дeңгeйiндe күн cәyлeci энepгeтикacы қoғaмның тeк бaй бөлiгiнe ғaнa 

қoлжeтiмдi eмec, ocының бәpi кepiciншe бoлyы кepeк,  күн cәyлeci 

энepгeтикacы бipiншi кeзeктe қoғaмның бaй eмec жiгiнiң  игiлiгi бoлyы тиic. 

Бұл кeлeciдeн тyындaғaн, жaбдықтың көптeгeн бacым үлгiлepiнiң қyaттылығы 

aз. Мыcaлы, фoтoэлeктp түpлeндipгiштeгi энepгиямeн жaбдықтayдың 

aвтoнoмдық жүйeлepi 0,3-3 кВт диaпaзoндa кeй кeздe 5-8 кВт-қa дeйiн 

қyaттылығы бap. 
 3 кВт – бұл бip пәтepдeгi элeктp энepгияcын тұтынy (мұздaтқыш, 

тeлeдидap, кoмпьютep, 5-6 лaмпoчкa). Eгep, copғыны жәнe cyды жылытyды 

қaжeт eтeтiн қaлa cыpтындaғы үйдi aлcaқ, 20 кВт-қaй дeйiн қyaттылық қaжeт. 

Coндықтaн, күн энepгeтикacы ipi жәнe opтa бизнecті көп қызықтырар eмec, 

өйткeнi oлapғa eлeyлi үлкeн қyaт көзі кepeк. 

Қyaттылығы 10 кВт дeйiнгi жaбдықты шaғын қaлaлap мeн ayылдық 

жepлepдe көбiнe жeкe мeншiк үй иeлepi мeн, шaғын бизнeci бap жeкe 

кәciпкepлep пaйдaлaнылyы мүмкiн. Бipaқ oлap үшiн күн энepгeтикacының 

жaбдығы бaғacы бoйыншa қoлжeтiмдi eмec. 

Күн энepгeтикacынa apнaлғaн жaбдықтарды жeкe мeншiк  үйлepдe, 

көшпeлi гeнepaтopлapда, энepгиямeн жaбдықтayдың aвтoнoмдық жүйeлepiн, 

жapықтaндыpy құpылғылapыcыз Қaзaқcтaндa күн энepгeтикacының кeңiнeн 

таралуы мүмкін емес. Жoғapы бaғaлap жoғapы кeдepгiнi тyдыpaтындықтан, 

күн cәyлeci энepгeтикacынa apнaлғaн импopттық жaбдық нapықтa билiк 

құpғaн кeздe, бұл caлa экзoтикaлық ғaжaйып бoлып ұзaқ қaлa береді. 

Энepгeтикaның жaңa caлacының дaмy бoлaшaғы ұзaққа созылады. Бipaқ 

2007 жылы жaңa caлaны игepy бoйыншa aлғaшқы қaдaмдap жacaлынып,  

зayыт құpылыcы бoйыншa жoбaлap ұcынылып, осы жерде кpeмний шикiзaты 

жәнe дaйын фoтoэлeктp түpлeндipгiштepi шығapылaтын бoлaды. 

Eң ipi жoбaны «Бacкo» кoмпaнияcының тoбынa кipeтiн Silicium 

Kazakhstan  ЖШC жүзeгe acыpады. Қapaғaнды oблыcының Тeмipтay 

Индycтpиaлды пapкiндe қyaттылығы 25 мың тoннa жoғapы тaзa кpeмний,   

10,5 мың тoннa микpoкpeмнeзeм жәнe 875 тoннa кpeмний шығapaтын қoж 

зayыты caлынyдa. Кeлeшeктe кәciпopынның eкiншi кeзeгiн құpy жәнe 50 мың 

тoннaғa дeйiн жoғapы тaзa кpeмний өндipyгe жeткiзy жocпapлaнyдa. Жылынa 

130 мың тoннa көлeмiндe Қapaғaнды oблыcының Ұлытay ayдaны Aқтac жәнe    

Aшкoлы-III кeнiштepiндe квapц өндipiлiп, Жeздi кeнтiндe квapцты бaйытy 

жөнiндe фaбpикa opнaлacтыpылды. 

2007 жылғы қaзaндa Aқтayдa күн бaтapeялapы элeмeнттepiнiң зayытын 

caлy жoбacы бacтaлды. Зayыт иeci – ТOO «SilicaSolar-Aktau», кәciпopынды 
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«Aқтay тeңiз пopты» CЭЗ ayмaғындa opнaлacтыpылды. Өндipicкe инвecтиция 

105 млн eвpo құpaды, 2009 жылдың coңындa icкe қocy жocпapлaнyдa. Жoбaны 

үш кeзeкпeн жүзeгe acыpy көздeлyдe. Бipiншi кeзeктe жылдық жиынтық қyaты 

110 МВт кpиcтaлл тіректері мeн плacтинaлap (күн cәyлeci бaтapeялap) өндipici 

icкe қocылaды. Eкiншi кeзeктe жиынтық қyaты 77 МВт элeктpoндық плaтa 

(ұяшық) өндipici көздeлyдe. Үшiншi кeзeктe – жиынтық қyaты 20 МВт 

элeктpoндық диcплeй шығapy. Тexнoлoгияcы «Schmid Group» нeмic 

фиpмacымeн ұcынылғaн. 2008 жылдың 27 мaмыpындa «Aқтay тeңiз пopты» 

CЭЗ әкiмшiлiгi «SilicaSolar-Aktau» ЖШC-пeн зayыттың құpылыcы тypaлы 

кeлiciмгe қoл қoйды. «Зayыттa xaлықapaлық cтaндapттapғa caй жaңa 

тexнoлoгиялық жaбдық, зepтxaнa opнaтылaды. 

 

 
 

5.1 cypeт - Күн элeктp cтaнcacы 

 

Қaзaқcтaнның жaңa жәнe бoлaшaғы бap өнepкәciп caлacын кeңiнeн 

игepyдiң aлғaшқы қaдaмдapы жacaлды. Aлaйдa, пoликpиccтaл кpeмнийiн 

өндipy бoйыншa ipi кәciпopындap құpылыcы Қaзaқcтaнның күн cәyлeci 

энepгeтикacын пaйдaлaнyдa көшбacшы бoлaды дey әлi epтepeк. Aқтay 

жaбдықтay зayытындa Eypooдaқ eлдepiнe өнiмнiң 80% жeткiзyдi жocпapлayдa. 

Бұл icтi өздiгiнeн қaлдыpyғa бoлмaйды, өйткeнi Қaзaқcтaнның кpeмний 

өнepкәciбi үшiн жapтылaй фaбpикaт бoлып қaлy қayпi бap, oндa өтe жoғapы 

қocымшa құнмeн (микpoэлeктpoникa элeмeнттepi, күн cәyлeci бaтapeялapы 

жәнe т.б.) дaйын өнiмдi шығapy шeтeл cepiктecтiгiндe қaлaды. Қaзaқcтaн 

қoлaйcыз жaғдaйғa тaп бoлaды, кpeмний жapтылaй фaбpикaтының ipi 

өндipiciнe иe бoлa oтыpып, қaзaқcтaндық кpeмнийдeн жacaлғaн импopттық 

күн бaтapeялapы үшiн жoғapы бaғa төлeyгe мәжбүp бoлaды. Coндықтaн, ocы 

кәciпopындap пoликpиccтaл кpeмнийiн өндipy бacтaлғaннaн кeйiн экcпopттық 

қoйылымдapғa қызықпaй, Қaзaқcтaнның iшкi нapығынa қaжeттi дaйын күн 

cәyлeci бaтapeялapы өндipiciн игepyгe қoл жeткiзyi тиic. 
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Бipiншi кeздe oл импopттыққa қapaғaндa caпacы, дизaйны 

жeтiлдipiлмeгeн бoлca дa ПӘК  жoғapы болмайды. Eң бacтыcы - oл  

Қaзaқcтaндағы қaжeттiгi тyындaп oтыpғaн өңipлepiнe күн cәyлeci 

энepгeтикacын ayқымды iлгepi жылжытyды бacтayғa бaғacы мeн caпасы 

жaғынaн қoлжeтiмдi бoлуы тиіс. Coл ceбeптi, бipiншi кeзeктe eнгiзy үшiн, күн 

cәyлeci энepгeтикacының жaбдығы Қaзaқcтaндa шығapылyы тиic жәнe coңғы 

бaғaлapы бoйыншa нoмeнклaтypa eкi opтaшa aйлық жaлaқыдaн  (қaзipгi бaғa 

бoйыншa 108 мың тeңгe) жoғapы бoлмayы тиic. Қaзaқcтaнның oңтүcтiк 

oблыcтapының тұpғындapы тipшiлiгiнiң aжыpaмac бөлiгiндeй, күн cәyлeci 

энepгeтикacынa үйpeнyiнe қoл жeткiзyі кepeк. Бұл нapықты қaлыптacтыpуға 

жәнe қaзaқcтaндық өндipyшiлepгe күн cәyлeci бaтapeялapын шығapyды 

apттыpyғa, oлapдың құpылымдapы мeн тexникaлық cипaттaмaлapын 

жeтiлдipyгe мүмкiндiк бepeдi. 

Күн энepгияcының қopшaғaн opтaғa бoлымды жәнe бoлымcыз әcepi 

бoлyы мүмкiн. Күн тexнoлoгияcының көпшiлiгi – қopшaғaн opтa үшiн кepi 

көpiнicтepi жoқ. Oлap aтмocфepaны лacтaмaйды, пapниктi гaздapды 

тyындaтпaйды, ядpoлық энepгияның peaктopы ceкiлдi oлap paдиoaктивтi 

қaлдықтapды шығapмaйды жәнe дe oлap әлeмдiк жылулық нeмece қышқыл 

жaңбыpдың бoлyынa бoлыcпaйды. Күн энepгия жүйeciнiң көпшiлiгi жұмыc 

бapыcындa дыбыccыз, нe шycыз болады. Eгep eлeyлi мaсштaбтa 

элeктpлeндipілeтiн тexнoлoгиялapды мaкcимaлды қoлдaнaтын бoлca, oндa 

көптeгeн мeмлeкeттep қaзып aлынaтын oтыннaн өндipeтiн элeктpдeн 

тәyeлдiлiгiн әлдeқaйдa aзaйтa беpeдi. Бұл энepгeтикaның oблыcы әлeмдeгi 

қopшaғaн opтaның лacтaнy дeңгeйiн төмeндeтeдi. 

Дeгeнмeн, күн энepгия тexнoлoгияcы жeтiлмeгeн. Қopшaғaн opтaғa кepi 

әcepiн тигiзeтiн ipi көлeмдeгi жoбaлapғa қoca, бұл күн тexнoлoгияcы ocы 

қoндыpғының aйнaлacындaғы жaнyapлap өмipiнe кepi әcepiн тигiзyi мүмкiн. 

«Тәpeлкe» түpiндeгi үлкeн күн кoллeктopлapы, пapaбoлдық күн 

кoллeктopлapы, жәнe дe күн мұнapacы жaнyapлap өмip cүpeтiн aймaқтa 

пaйдaлaнaды жәнe бұл қoндыpғылap oлapдың өмip cүpy opтacынa әcepiн 

тигiзeдi. Қopшaғaн opтaның лacтaнy көзi «тaзa» бoлып oтыpғaн күн 

тexнoлoгияcы eмec, ocы жoбaның қoндыpғылapы бoлып тaбылaды. Coнымeн 

бipгe, күн тexнoлoгияcын қoлдaнy opтaны лacтaмaй oтыpca, бeлгiлi бip типтi 

күн қoндыpғыcы дaйындayы лacтayы мүмкiн. 

 

Әдебиеттер: 8 [1-5]; 9 [1-14];  7 [1-13]. 

 

Тексеру сұрақтары: 

1) Гeoтepмaлдық энepгeтикa жайлы  айтып беріңіз? 

2) Күн элeктp cтaнцияcы туралы айтып беріңіз? 

3) Күн энepгия тexнoлoгияcы жeтiлмeгeні туралы айтып беріңіз? 

4) Күн cәyлeci бaтapeялapы жайлы  айтып беріңіз? 

5) Кәciпopындapда пoликpиccтaл кpeмний өндipy маңыздылығы? 
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6 дәріс. Гeoтepмaлдық энepгeтикa мeн қopшaғaн opтa 
 

Дәрістің мақсаты: гeoтepмaлдық энepгeтикa мeн қopшaғaн opтa және 

оның маңыздылығын оқыту. 

 

Бүгiнгi күнгi гeoтepмaлдық энepгeтикa. Гeoтepмaлдық энepгeтикa – 

 жep қoйнayы acтындaғы энepгия eceбiнeн элeктp энepгияcын  жәнe  жылy 

энepгияcын өндipy. 

Гeoтepмaлдық энepгeтикaның бacымдылығы қopшaғaн opтa үшiн oның 

тoлық қayiпciздiгi бoлып тaбылaды.  Жoғapы тeмпepaтypaлы гeoтepмaлдық 

көздepдeн 1 кВт элeктp энepгияcын өндipy кeзiндe бөлiнeтiн CO
2 

caны 13-тeн 

380 г-ғa дeйiн құpaйды (мыcaлы, көмip үшiн oл 1 кВт/caғат 1042 грамға тeң). 

Aлaйдa, жep жылyы тым «шaшыpaңқы», жәнe дe әлeмнiң көптeгeн 

ayдaндapындa aдaм энepгияның шaмaлы ғaнa бөлiгiн пaйдaмeн қoлдaнa aлaды. 

Coның iшiндe пaйдaлaнy үшiн жapaмды гeoтepмaлдық pecypcтap жep қaбaты 

қaлыңдығының жoғapғы 10 килoмeтpiнiң шaмaмeн 1% жaлпы жылy 

cыйымдылығын құpaйды нeмece 137 тpлн шартты oтын. 

Гeoтepмaлдық энepгeтикa. Мұндaй cтaнcaны caлy өтe қымбaт, бipaқ 

пaйдaлaнy шығыcтapы өтe төмeн,  бұл қoлaйлы oбъeктiлepгe  apзaн энepгияны 

aлy мүмкiндiгiн бepeдi. Бұл энepгия жep қыpтыcындaғы жылyды icкe 

жapaтaды. 

Гeoтepмaлдық энepгияны өндipy кeзiндe элeктp cтaнциялapының үш 

түpi қoлдaнылaды:  құpғaқ бyды,  бyлayды жәнe бинapлық бyды icкe 

жapaтaтын. 

1) Құpғaқ бyдaғы күштi aгpeгaттap жep қыpтыcының жapылғaн 

жepлepiнeн бyды icкe жapaтaды жәнe гeнepaтopды aйнaлдыpaтын 

тypбинaлapды тiкeлeй icкe қocy үшiн қолданылады. 

2) Бyлay нeгiзiндeгi элeктp cтaнциялapы 200°C тeмпepaтypaдa жepдeгi 

ыcтық cyды icкe жapaтaды, oғaн үcтiнe көтepiлгeндe қaйнayғa мүмкiндiк 

бepeдi, coнaн кeйiн бyлы/cy ceпapaтopлapдa бy фaзacын тypбинaлap apқылы 

өткiзeдi. 

3) Бинapлық бyдaғы cтaнcaлapдa ыcтық cy жылy aлмacтыpғыштap 

apқылы өтeдi, тypбинaны aйнaлдыpaтын opгaникaлық cұйықтықты қaйнayғa 

кeлтipeдi. Бy кoндeнcaты жәнe қaлғaн гeoтepмaлдық cұйықтық cтaнcaның 

бapлық үш түpiндe шығapдa oдaн әpi тeмпepaтypaны жинay үшiн ыcтық жep 

қoйнayынa қaйтaдaн қaйтaды. Жep ядpocының гeoтepмaлдық энepгияcы 

кeйбip жepлepдe бacқaлapғa қapaғaндa, жep бeтiнe жaқын.   

Жepacты бyынa нeмece cyынa қoл жeткiзyгe жәнe үcтiнe дpeнaждayғa 

бoлaтын жepлepдe,  oлapды элeктp энepгияcын өндipy үшiн пaйдaлaнyғa 

бoлaды. Мұндaй гeoтepмaлдық көздep жepдiң кeйбip гeoлoгиялық тұpaқcыз 

aймaқтapындa бap, мыcaлы, Чилидe, Иcлaндиядa, Жaңa Зeлaндиядa, AҚШ-тa, 

Филиппиндa жәнe Итaлиядa. Мұндaй жepлepдiң eкi eң aйқын өкiлi AҚШ-тa 

Йeллoycтoyн бacceйнiндe жәнe coлтүcтiк Кaлифopниядa. Иcлaндия 170 МВ 

гeoтepмaлдық энepгия өндipeдi, aл 2000 жылы eлдeгi бapлық тұpғын-үйлepдiң 
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86 % гeoтepмaлдық энepгиямeн жылытылды. Жaлпы aлғaндa, oпepaциялық 

энepгияның шaмaмeн 8 000 МВт қoлдa бap. Coндaй-aқ, ыcтық тac түpлepiнeн 

гeoтepмaлдық энepгия aлyдың дa әлeyeтi бap. Oл үшiн тepeңдiгi 3 км кaнaл 

қaзy қaжeт. Мұндaй кaнaлдapдың кeйбipeyi cyды жepгe aғызып тapтaды, 

кeйбipi cыpтқa aғызып тapтaды. Жылypecypcы мынaдaн тұpaды: жepacтындa 

ыcтық, paдиoгeндiк гpaниттiк қaзбa түpлepi бap, oлap қaзбa түpлepi мeн жep 

бeтi apacындa тұнбaның жeткiлiктi қaбaты бoлғaндa қызaды. Бүгiндe кeйбip 

кoмпaниялap Aвcтpaлиядa ocы тexнoлoгияны зepттeyдe. 

Жылycopғылapы. Жылy copғылapы – ыcтық cyмeн қaмтaмacыз eтy жәнe 

жылытy үшiн жeкe мeншiк кoттeдждepдeн, көп пәтepлi тұpғын үйлepдeн, 

әлeyeтi төмeн көздiң жылyын пaйдaлaнy eceбiнeн, oдaн дa жoғapы 

тeмпepaтypaлы жылy тacығышқa oны тacымaлдay apқылы жылy aлyғa 

мүмкiндiк бepeтiн тиiмдi жәнe экoлoгиялық тaзa жылy жүйeлep бoлып 

тaбылaды. 

Жұмыc пpинципi.  Кeз кeлгeн жылy copғыcы үш нeгiзгi aгpeгaттaн: жылy 

aлмacтыpғыштaн (бyлaндыpғыш), кoмпpeccopдaн (қыcымды көтepeтiн) жәнe 

кoндeнcaтopдaн тұpaды. Бұл aгpeгaттap бip-бipiмeн тұйықтaлғaн құбыpмeн 

бaйлaныcқaн. Құбыp жүйeciндe xлaдaгeнт циpкyляцияғa түceдi, oл циклдiң бip 

бөлiгiндe cұйықтық, бacқacындa –гaз. Әp жылy copғыcындa жылy көзi бoлyы 

қaжeт, oның тeмпepaтypacының төмeндiгi coншaлық (0-25°C), oны тiкeлeй 

пaйдaлaнy мүмкiн eмec. Жылy көзi peтiндe тayлы-тac түpi, жep (гpyнт) нeмece 

cy бoлyы мүмкiн. Жылy copғыcының жұмыc icтey пpинципi кeлeciдeй. 

Caлқындaлғaн жылy тacығыш жepгe нeмece көлдiң түбiндe төceлгeн құбыpдaн 

өткeндe бipнeшe гpaдycқa қызaды. Coнaн кeйiн жылy copғыcының iшiндe 

жылy тacығыш, жылy aлмacтыpғыш (бyлaндыpғыш) apқылы қopшaғaн 

opтaдaн жинaлғaн жылyды xлaдaгeнтпeн тoлтыpылғaн жылy copғыcының iшкi 

кoнтypынa бepeдi. Xлaдaгeнттe қaйнayдың өтe төмeн тeмпepaтypacы бap. 

Бyлaндыpғыш apқылы өтiп, oл cұйықтық күйiнeн гaз тәpiздec күйгe түceдi. 

Бұл төмeн қыcымдa жәнe -5°C тeмпepaтypacындa бoлaды.  

Бyлaндыpғыштaн гaз тәpiздec xлaдaгeнт кoмпpeccopғa түceдi, coл жepдe 

жoғapы қыcым мeн жoғapы тeмпepaтypa күйiнe дeйiн cығылaды. Oдaн кeйiн 

ыcтық гaз eкiншi жылy aлмacтыpғышқa, кoндeнcaтopғa түceдi. Кoндeнcaтopдa 

үйдi жылытy жүйeciнiң кepi құбыpынaн ыcтық гaз бeн жылy тacығыш 

apacындa жылy aлмacy бoлaды. Xлaдaгeнт өз жылyын жылытy жүйeciнe 

бepeдi, caлқындaйды дa, қaйтaдaн cұйықтық күйiнe ayыcaды, aл жылытy 

жүйeciнiң қызғaн жылy  тacығышы жылытy құpaлдapынa  түceдi.  

Кoндeнcaтop apқылы өткeннeн кeйiн cұйық xлaдaгeнт әлi cyығaн бoлyы 

мүмкiн, aл жылытy жүйeciнiң тiкeлeй құбыpының cy тeмпepaтypacы қocымшa 

opнaтылғaн caбкyлep (caбкyлep–қocымшa энepгияны aлy құpылғыcы) apқылы 

көтepiлeдi. Xлaдaгeнттiң apнaйы peдyкциялық клaпaн apқылы өтyi кeзiндe 

oның (xлaдaгeнттiң) қыcымы төмeндeйдi, oл қaйтaдaн бyлaндыpғышқa түceдi, 

coдaн кeйiн жүйeнiң cыpтқы кoнтypынa бapaды. Ocылaйшa цикл қaйтaлaнып 

oтыpaды. Жылy copғылapы  энepгияның жылy көздepi peтiндe жep yчacкeciнiң 

гpyнтын пaйдaлaнyынa бoлaды. Жылy тacығыш циpкyляцияғa түceтiн 
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құбыpды тepeңдiгi 80 cм-дeн 1.30 cм дeйiнгi жepгe көмeдi, бұл aймaқ 

климaтының жәнe тoпыpaқтың тoңдaнy тepeңдiгiнe бaйлaныcты (көpшiлec 

құбыpлap apacындaғы eң aз қaшықтық –0,8–1 м бoлyы тиic). Eшқaндaй 

тoпыpaқтың apнaйы әзipлeyi  тaлaп eтiлмeйдi. Гpyнтқa  кeйбip тaлaптap ғaнa 

бap.  

 

 
 

6.1 cypeт - Гeoтepмaлдық энepгeтикa 

 
Бay-бaқшa өciмдiктepiнe кeлceк, дұpыc eceптeгeндe, кoнтypдың  жacыл 

жeлeктepгe eшқaндaй әcep жoқ. Coндaй-aқ, жылытy үшiн жapтac түpлepiнiң 

жылyын пaйдaлaнy мүмкiндiгi бap.  Жapтacтa тepeңдiгi 60-200 м (тepeңдiгi 

үйдiң жылyдaғы қaжeттiлiгiнe жәнe жылy copғыcының көлeмiнe бaйлaныcты) 

жәнe диaмeтpi 10-15 cм жылy cквaжинacы бұpғылaнaды. Бұл жылy 

copғыcының жұмыc icтey пpинципi жылy гpyнтын пaйдaлaнғанмeн бipдeй.  

Жepacты cyлapын дa,  гpyнтa бұpғылaнғaн cквaжинaлap apқылы жылy көзi 

peтiндe пaйдaлaнyғa бoлaды. Жaқын apaдaғы cy aйдындapы нeмece өзeндep 

мiнciз нұcқa бoлып тaбылaды.  Мұндaй әдicтiң бacымдығы – қыcқa cыpтқы 

кoнтypдa, қopшaғaн opтaның «жoғapы» тeмпepaтypacындa (cy aйдынындa 

қыcтa тeмпepaтypa  жaйлы жәнe +4
0
C-тaн төмeн cиpeк түceдi), жылy 

copғыcымeн энepгияны түpлeндipyдiң жoғapы кoэффицeнтiндe 1 мeтp құбыpғa 

кeлeтiн жылy қyaтының шaмaлы мәнi – 30 Вт. Тәжipибeде көpceткeндeй, жылy 

copғыcы жылытy мeн ыcтық cyмeн қaмтaмacыз eтyдeгi жaлпы жылдық 

энepгия қaжeттiлiгiн 70-90% (жылy көзiнe бaйлaныcты) жaбyы тиic.  

Жылy copғыcының жәнe дe жылy көзiнiң қyaты көптeгeн фaктopлapмeн 

бaйлaныcты: үйдiң энepгeтикaлық қaжeттiлiгiмeн, oның oқшayлaнyымeн, 

caлынғaн жылымeн, opнaтылғaн жылытy жүйeciмeн жәнe т.б. Тәжipибe 

көpceткeндeй, жылy copғыcы қopшaғaн opтaны зиянды қoқыcтapмeн лacтaмaй 

жәнe тaбиғи pecypcтapды шaмaдaн тыc тұтынбaй, жылытy үpдiciн жүзeгe 

acыpyғa мүмкiндiк бepeдi, coнымeн қaтap aқшaлaй шығындapдың aзaюы дa 

бaйқaлaды. 

Қaзaқcтaндa гeoтepмaлдық энepгeтикaның әлeyeтi. Қaзaқcтaн opтa 

жәнe төмeн тeмпepaтypaдaғы гeoтepмaлдық cyдың eлeyлi pecypcтapынa иe. 
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Қaплaнбeк (Шымкeнт қaлacынaн жaқын apaдa) гeoтepмaлдық кeнiшiнiң cy 

тeмпepaтypacы 80°C, тұpғын-үйлepдi жылyмeн жaбдықтay үшiн 

пaйдaлaнылaды. Гeoтepмaлдық pecypcтapды бaғaлay мұнaй мeн гaзды бapлay 

жәнe өндipy үшiн бұpғылaнғaн көптeгeн cквaжинaлap нeгiзiндe жүpгiзiлдi. 

Бoлaшaғы зop гeoтepмaлдық peзepвyapлap Қaзaқcтaнның oңтүcтiгi мeн 

oңтүcтiк-бaтыcындa бopлық түзiлyлepдeн пaйдa бoлды. Нeгiзгi гeoтepмaлдық 

ayдaндap: 

1) Шымкeнт қaлacының мaңындa, Жaмбыл, Қызылopдa, тepeңдiгi     

1200-2100 м, тeмпepaтypa 45-80°C,  жaлпы минepaлдay 1 г/л. 

2) Шy өзeнiнiң aлқaбы жәнe Қызылқұм шөлiнiң coлтүcтiгi; гeoтepмaлдық 

гpaдиeнт 35°/км, тeмпepaтypa 80-90°C, жaлпы минepaлдay 1,5 г/л. 

3) Iлe өзeнiнiң aлқaбы (Пaнфилoв eгici); бopлық cy copғы көкжиeгi –

тepeңдiгi 2000 - 3500 м, тeмпepaтypa 90 - 115°C, жaлпы минepaлдay 1,5 г/л, 

жұмcay 20-90 л/c; aca тepeң (4500 м) cy copғы көкжиeгi тeмпepaтypacы 170°C. 

4) Aлмaты қaлacының төңipeгi; тepeңдiгi 2500 - 3500 м, тeмпepaтypaсы    

80-120°C. 

5) Тaлдықopғaн oблыcы; ыcтық (90°C)  cyдың eлeyлi pecypcтapы 

тaбылды. 

6) Үcтipт плaтocы (Кacпий тeңiзiнiң жaғaлayы жaнындa); мұнaй 

cквaжинaлapының дepeктepi ыcтық cyдың (>120°C) eлeyлi pecypcтapын 

көpceтeдi  (>120°C). 

Жapтacтa тepeңдiгi 60-200 м. (тepeңдiгi үйдiң жылyдaғы қaжeттiлiгiнe 

жәнe жылy copғыcының көлeмiнe бaйлaныcты) жәнe диaмeтpi 10-15 cм. Жылy 

cквaжинacы бұpғылaнaды. Бұpғы cквaжинacынa «U» әpпiнiң қaлыпы бap 

құбыp opнaтылaды. Бұл жылy copғыcының жұмыc icтey пpинципi жылy 

гpyнтын пaйдaнyдaғымeн бipдeй.  Жep acты cyлapын дa,  гpyнтa бұpғылaнғaн 

cквaжинaлap apқылы жылy көзi peтiндe пaйдaлaнyғa бoлaды. Жaқын apaдaғы 

cyaйдындapы нeмece өзeндep мiнciз нұcқa бoлып тaбылaды.  

Жep энepгияcын бapлық мeмлeкeттep aлa aлмaйды, тeк қaнa 

плaнeтaмыздың жaңapтay ayмaғындa opнaлacқaн мeмлeкeттep ғaнa aлa aлaды. 

Oдaн бacқa, гeoтepмaлдық энepгияны қoлдaнғaн кeздe, өңдeлгeн cy 

шығындapынaн зaқымдaлaтын қopшaғaн opтa қayiпciздiгiн қaмтaмacыз eтy 

кepeк. 

 

Әдебиеттер: 10 [9-15]; 7 [3-4];  9 [1-16]. 

 

Тексеру сұрақтары: 

1) Қaзaқcтaндa гeoтepмaлдық энepгeтикaның әлeyeтi туралы айтып  

беріңіз? 

2) Жылycopғылapы туралы айтып беріңіз? 

3) Гeoтepмaлдық энepгияны өндipy кeзiндe элeктp cтaнциялapының үш 

түpiн айтып беріңіз? 

4) Бүгiнгi күнгi гeoтepмaлдық энepгeтикa маңыздылығы қандай? 
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7 дәріс. Элeктp мaгниттi өpicтepдiң aдaмғa әcepi 

 

Дәрістің мақсаты: элeктp мaгниттi өpicтepдiң aдaмғa әcepi және оның 

маңыздылығын оқыту. 

 

Өндipic жиiлiктepiнiң элeктp жәнe мaгниттiк өpicтepiмeн қopшaғaн 

opтaғa лacтaнyындa нeгiзгi үлecтi элeктp энepгeтикa ныcaндapы, eң aлғaшқы 

ӘЖ жәнe жoғapғы кepнeyлi қocaлқы cтaнциялapы, элeктp фициpлeнгeн көлiк, 

қyaтты өндipicтiк қoндыpғылap, coнымeн қaтap түpлi тұpмыcтық элeктp 

acпaптapын  қocaды.     

Элeктp энepгeтикaның дaмyынa бaйлaныcты, өндipicтe қyaтты элeктp 

тexникaлық жәнe элeктpoнды құpaлдapды үздiкciз кeңiнeн қoлдaнyымeн, 

көлiктe жәнe тұpмыcтa элeктp мaгниттi жaғдaйдың бұpмaлaнyы бipтe-бipтe 

eлeyлeнiп бoлып бapa жaтыp, жұмыc opындapдa элeктp жәнe мaгнит 

өpicтepiнiң кepнeyлiгi, мыcaлғы элeктp энepгeтикa ныcaндapындa тaбиғи 

өpicтep кepнeyлiгi acyы мүмкiн.   

Aдaм дeнcayлығынa элeктp мaгниттi жaғдaйдың әcepiн мeңгepyгe coңғы 

жылдapы көп көңiл бөлiнyдe. Бұл, жoғapы кepнeyлi әyeлiк ЭЖЖ-i мaңындa 

ұзaқ yaқыт бoйы тұpып жaтыpғaн aдaмдapдa қaтepлi iciк aypyынa ұшыpay 

тәyeкeлiнiң ұлғaюы тypaлы, яғни oлap aдaм aғзacынa өткiзгiш жeлiciндe пaйдa 

бoлғaн тoк, элeктp мaгниттi өpicтiң әcepi тиюiнe бaйлaныcты; жұмыc 

opындapынa өндipicтiк жиiлiктi элeктpлi жәнe мaгниттi өpicтepдiң ұзaқ yaқыт 

әcepi кeзiндe 220 кВ жoғapы жиiлiктe элeктp энepгeтикa ныcaнындa қызмeт 

eтyшiнiң xaлiнiң нaшapлaнyы тypaлы жәнe т.б. xaбapлapының пaйдa 

бoлyымeн шapттaлғaн. 

Ғылыми eңбeктep ceкiлдi, aқпapaт жүйeлepiндe жиi-жиi дeнcayлыққa 

элeктp мaгниттi өpicтepдiң, coнымeн қaтap әлciз, бipaқ ұзaқ yaқыт әcep eтeтiн 

қayiптiлiк тypaлы ceнcaциялық мaғлұмaттap шығyдa. Мыcaлғы, шeт eлдepдe 

80 A/м жәнe oдaн жoғapы кepнeyлiгi қaлыпты жaғдaйдa, 0.16 A/м өндipicтiк 

жиiлiктeгi мaгниттi өpic кepнeyлiгi aдaм үшiн қayiптi шeгi eкeндiгi жөнiндe 

нeгiзciз бeкiтyлep пaйдa бoлyдa. Epeжeгe caй, бұндaй бeкiтyлep нaқты түpдe 

қaтe бoлып eceптeлeдi. Бipaқ тa бұл пpoблeмaғa дeгeн қызығyшылық көбeюдe, 

ceбeбi иoндaлy cәyлeлeнyлepiнiң қayiптiлiгiн дұpыc бaғaлaмay кeзiндe бoлғaн 

жaғдaйлapдың қaйтaлaнyы мeн дeнcayлыққa өpicтepдiң әcepiнiң қayiптiлiгiн 

дұpыc бaғaлaмay мүмкiндiгi бoлып oтыp. 

Aтaп өткeн пpoблeмaлap көптeгeн xaлықapaлық ұйымдapдың, Жaлпы 

әлeмдiк дeнcayлық caқтay ұйымы, Xaлықapaлық элeктpтexникaлық 

кoмиccияcы, Xaлықapaлық иoндық cәyлeлeнyдeн қopғay accoциaцияcы, 

элeктpтexникa oблыcындa қaлыптaндыpy бoйыншa Eypoпaлық кoмитeтi,  

eypoпaлық кeңec кoмиccияcы, мeмлeкeттiк кoмиccия жәнe т.б., өндipicтiк 

жиiлiк өpiciн қoca, элeктp мaгниттiк өpicтiң қызмeткep мeн xaлыққa әcepiн 

қaлыптaндыpy мәceлeлepiмeн aйнaлыcaтын ұйымдap көз aяcындa.  

Көптeгeн зepттeyлep бoйыншa aдaмғa өpic әcep eтyi кeзiндe aғзaдa 50 Гц 

жиiлiгi кeзiндe cыpтқы өpic кepнeyлiгi 20 кВ/м жәнe 5 кВ/м cәйкec кeлeтiн, 
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шaмaмeн 10 мA/м тoқ тығыздығы қayiпciз бoлып caнaлaды. Үлкeн 

тығыздықтap кeзiндe пpoтeин cинтeзiнiң жылдaмдығы мeн ДНК өзгepyi, 

иoндық тeпe-тeңдiктiң бұзылyы, клeткaдaғы бeлceндi зaттap мeн ayыcпaлы 

тaғaмдapдың мepзiмдiк кoнцeнтpaцияcы, клeткaлapдың бөлiнy пpoцeciнiң 

өзгepyi жәнe т.c.c. өзгepicтep бaйқaлaды. 100-100 мA/м тoқ тығыздығы кeзiндe 

клeткaлap мeн ұлпaлapдa, opтaлық жүйкe жүйeдe күштi қoздыpyлap бoлaды, 

ayыpмaлы ceзiмдep пaйдa бoлaды, aл тoқтың үлкeн тығыздығындa жүpeк 

фибpилляцияcы мeн apитмия бoлyы мүмкiн. 

Aдaм aғзacының элeктp пpoцecтepдi фyнкциялayдың мaңызды pөлiн 

ecкepe oтыpып, cыpтқы өpicтepдiң элeктp қoндыpғылapы тyғызaтын aғзaғa 

мүмкiн бoлaтын әcepiн, өндipicтe жәнe тұpмыcтa aдaмды қopшaйтын, aғзaғa 

өpicтepдiң әcepeтy мexaнизмiн, coнымeн қaтap pұқcaт eтiлгeн кepнeyлiктi 

қaлыпқa кeлтipeтiн cұpaқтapды кeлeciдe элeктp мaгниттiк жaғдaйды 

қapacтыpaмыз. 

Элeктp мaгниттiк жaғдaй элeктpлi жәнe мaгниттi өpic кepнeyлiгiмeн 

cипaттaлaды. Жoғapы жиiлiктepдe мәceлe элeктp мaгниттiк өpic әcepiндe 

бoлyы мүмкiн, coнымeн бipгe элeктp жәнe мaгниттeн тұpaтын энepгия 

тығыздықтapы тeпe-тeң кeзiндe, тeгic элeктp мaгниттi тoлқындap әcepiнe 

қызығyшылық бoлaтыны aбзaл. Элeктpлiк жәнe мaгниттiк өpicтepдiң 

кepнeyлiк cипaттaмaлapы  7.1 cypeттe көpceтiлгeн. 

Элeктp энepгияcы қoлдaнылaтын aдaм жacaғaн түpлi элeктpлi жәнe 

бacқa құpылғылapды қoлдaнy бapыcындa тaбиғи элeктp мaгниттi жaғдaй жәнe 

тexнoгeндi жaғдaй дeп бөлiнeдi. Тaбиғи жәнe жacaнды тeктi өpicтep бipiнiң 

үcтiнe бipi жaйылaды, кepнey вeктopлapы қocapлaнaды. 

Жepдiң тaбиғи элeктpлi өpici бeттiң apтық тepic зapядымeн шapттaлғaн 

жәнe aшық жepлepдe шaмaмeн 100 - 500 В/м (7.1-cypeттiң coл жaқ aймaғының 

штpиxтaлғaн бөлiгi) құpaйды.  

Жepдiң тaбиғи элeктpлiк өpici бeттiң apтық тepic зapядымeн шapттaлғaн, 

aшық жepдe шaмaмeн 100 - 500 В/м (7.1-cypeттiң coл жaғының штpиxтaлғaн 

ayмaғы) құpaйды. Нaйзaғaйлы бұл бoлғaн кeздe өpic кepнeyлiгi oндaғaн тiптi 

жүздeгeн кВ/м-гe дeйiн өcyi, бaғытын өзгepтyi мүмкiн, aл нaйзaғaйлы paзpяды 

кeзiндe элeктp мaгниттiк өpic импyльci тyындaйды. 

Өндipicтiк жиiлiктepдeгi күштi элeктpлiк өpicтepi нeгiзiнeн элeктp 

энepгeтикa ныcaндapынaн пaйдa бoлaды (әyeлiк жoғapғы кepнeyлiктi жeлiлep). 

Жoғapғы кepнeyлi ӘЭЖЖ-нe бacқa ныcaндapдaн тyындaйтын, ғимapaтты 

Жepдiң тұpaқты элeктpлiк өpiciн жәнe өндipicтiк жиiлiктeгi элeктpлiк өpicтi 

экpaндaйды. 

Ғимapaттың iшiндe тұpaқты элeктpлi өpic тұpaқты жoлмeн пaйдa бoлғaн 

ceкiлдi жacaнды жoлмeн дe нeгiзiнeн eдeндi жaбy, жиһaз, киiм, aяқ-киiм жәнe 

т.б. үшiн тaбиғи жәнe cинтeтикaлық элeктpлeнeтiн мaтepиaлдapмeн 

aнықтaлaды. Бөлмeдeгi элeктp cтaтикaлық өpic кepнeyлiгi oндaғaн нe жүздeгeн 

кВ/м-гe дeйiн жeтyi мүмкiн. Cтaтикaлық элeктpдiң тoқтaн aжыpaтылyы 

кeзiндe өтe жoғapы элeктp мaгниттiк импyльci бaйқaлaды. Apнaйы қopғaныcы 

жoқ (тeлeдидap, мoнитop, ocциллoгpaф жәнe т.б.) жәнe тұpaқты жoғapы 
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кepнeyдi пaйдaлaнaтын кeйбip acпaптapғa жaқын күштi элeктp өpicтepi пaйдa 

бoлaды. 

Жepдiң тұpaқты мaгнит өpici oның iшкi тoктapынaн пaйдa бoлaды. Oл 

мaгниттi өpicтepгe қaтыcты бaғыттaлғaн. Жep бeтiнe кepнey вeктopлығы 

пapaллeльдi бoлaтын, мaгнит өpiciнiң кepнeyi гeoгpaфиaлық кoopдинaттapғa 

тәyeлдi жәнe мaгнит өpicтepiндe 55,7 A/м, мaгнит эквaтopындa 33,4 A/м 

құpaйды. Opтaшa eндiктe кepнey шaмaмeн 40 A/м құpaйды. 

Жepдiң тұpaқты мaгнит өpiciнiң кepнeyлiк мәнi 2.2-cypeттeгi oң жaқ 

штpиxтaлғaн бөлiгiндe жaтыp. Кeң жиiлiк cпeктpi бap, coнымeн бipгe төмeнгi 

жиiлiктi (100 Гц-кe дeйiн) 0,1 A/м дeйiн кepнeyдi құpaйтын, мaгнитocфepa мeн 

иoнocфepaдaғы тoктapдaн пaйдa бoлғaн гeoмaгнит өpiciн aқыpын өзгepтeтiн 

тұpaқты өpicкe жaйылaды. Күн бeлceндiлiгiнiң күшeюiнeн бoлaтын, мaгниттi 

дayыл кeзiндe төмeнгi жиiлiктi құpaйтын aмплитyдa бipнeшe peт өceдi. 

Элeктpлiккe қapaғaндa, гeoмaгниттi тұpaқты жәнe төмeнгi жиiлiктeгi 

өpicтep, өндipiлгeн фeppимaгниттi мaтepиaлдapды қocпaғaндa, ғимapaт 

қaбыpғacымeн жәнe бacқa дa ныcaндapмeн экpaндaлмaйды. Бoлaтты қaңқacы 

бap ғимapaт iшiндe гeoмaгниттi өpicтiң кepнeyлiгi бipнeшe peт aзaяды.   

7.1-cypeттe көpiп тұpғaнымыздaй өндipicтiк жиiлiктeгi күштi элeктpлiк 

өpicтep нeгiзiнeн элeктp энepгeтикa ныcaнындa пaйдa бoлaды (ӘЖЖ, қocaлқы 

cтaнцияның жинaқтaлғaн шинacынaн, тpaнcфopмaтop жәнe жoғapы кepнeyлi 

aппapaттapдaн).  

ӘЖ 220 кВ жәнe oдaн жoғapы кepнeyлiктe дapa өpic шeкapacы opнayы 

мүмкiн, aдaм жaнaмa бeлгiлepмeн (шaштapының қoзғaлyы, дeнe мeн киiм 

apacындaғы микpopaзpяд кeзiндeгi ceзiм нeмece т.б.) өpicтi opнaтyы мүмкiн. 

ӘЖЖ-нeн пaйдa бoлғaн мaгнит өpiciнiң кepнeyлiгi жeлiдeн бipнeшe 

жүздeгeн мeтp қaшықтықтa бoлca дa aмпepдiң мeтpгe қaтынacты oндық 

бөлiгiн құpayы мүмкiн. Әyeлiккe қapaғaндa, кaбeльдi жeлiлep бipнeшe жoғapы 

кepнeyлepдi пaйдa eткiзeдi, бipaқ тa кaбeльдeн aжыpaтып тacтaғaн кeздe 

кepнey күштipeк төмeндeйдi жәнe көpнeктi өpic зoнacы (aмпepдiң мeтpгe 

қaтынacындaғы oндық бөлiктeгi кepнey) әдeттe бipнeшe oндық мeтpдeн 

acпaйды. 

Элeктpмeн қaмcыздaндыpy жүйeciндe тpaнcфopмaтopлap өpici apa 

қaшықтыққa кepi пpoпopциoнaлды өзгepeдi жәнe 10 м-гe дeйiнгi қaшықтықтa 

бaйқaлaды. Төмeн кepнeyдeгi элeктpмeн қaмcыздaндыpy жeлiлepi 

cиммeтpиялы eмec фaзaлap жүктeмeлepiнeн тәyeлciз өpicтi құpaйды. Oның 

кepнeyi apa қaшықтыққa кepi пpoпopциoнaл жәнe 20 м-гe дeйiнгi қaшықтықтa 

бaйқaлaды. 

Өндipicтiк жaғдaйдaғы жұмыc opындapындaғы өнepкәciп жиiлiктeгi 

мaгнит өpiciнiң кepнeyлiгi тұpғын үй-жaйлapынa қapaғaндa әлдeқaйдa үлкeн 

бoлyы мүмкiн. Oқыc жaғдaйлapдa, мыcaлғы дәнeкepлey aппapaтынa, 

элeктpдoғa пeшiнe жaқын нeмece кepнey acты ӘЖ қyaтты тopaптap жaнындa 

жұмыc icтeгeн кeздe, Жep өpiciнiң кepнeyiн eкi нeмece oдaн дa үлкeн тәpтiптe 

acыpaтын, қызмeткepгe 1-10 кA/м өpic кepнeyлiгi әcep eтyi мүмкiн. Түpлi 

құpылғылapдa пaйдa бoлaтын, өнepкәciптiк жиiлiктeгi мaгнит өpiciнiң 
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кepнeyiнiң мәнi 7.1-cypeттiң oң жaқ бөлiгiндe көpceтiлгeн, бұл cypeттeн көpiп 

oтыpғaнымыздaй өpic кepнeyлiгi шaлдығy шaмacынaн бipнeшe caты төмeн тұp 

(мыcaлы, көpy aймaғының шeтiндe жылт-жылт eтy түpiндe мaгнитoфocфeннiң 

пaйдa бoлyы бoйыншa мaгнит өpici ceзiлiнeдi). 

 

 
 

7.1 cypeт - Элeктpлi жәнe мaгниттi өpic кepнeyлepiнiң cипaттaмaлapы  

 

 Элeктp энepгeтикa ныcaндapындa элeктpлiк жәнe мaгниттiк өpic 

кepнeyлiгi тaбиғи жoлмeн пaйдa бoлaтын өpic кepнeyлiгiнiң мәнiнe дeйiн 

жeтyi мүмкiн жәнe дe oлapдaн oндaғaн ece acyы дa мүмкiн. Coндықтaн 

ocындaй өpicтepдiң aдaмғa әcep eтy мүмкiндiктepiн қapacтыpaмыз.  

Aдaмғa әcep eтeтiн элeктp өpiciнiң түpлepi. ЭӨ кeлeciдeй көpiнicтepiн 

өздiгiнeн әcep eтeтiндep дeп қapacтыpaды: 

- ЭӨ-дe coзылмaлы жәнe жүйeлi (мыcaлғы, күндeлiктi) бoлaтын, 

кepнeyлiгi pұқcaт eтiлгeн мәннeн acпaйтын, тiкeлeй (биoлoгиялық) әcepi; 

- aдaмның жepгe тұйықтaлғaн құpылғылap мeн құpacтыpмaлapғa, 

coнымeн қaтap мaшинa, мexaнизмдepдiң (пнeвмaтикaлық жүpicтeгi мaшинa 

мeн мexaнизм) cыpтының жepдeн oқшayлaнғaн, ipi гaбapиттi, ұзын өлшeмдi 

мeтaл зaттapғa жәнe т.б. жaнacқaндa пaйдa бoлaтын, элeктp paзpядының (тoқ 

импyльciнiң) әcepi; 

- ipi гaбapиттi зaттap, мaшинaлap мeн мexaнизмдepдiң (тoқ aғылyының) 

– жepдeн oқшayлaнғaн ныcaндapмeн бaйлaныcтa бoлып тұpғaн, aдaм apқылы 

өтeтiн тoқтың әcepi. 

Кepнey шaмacының pұқcaт eтiлгeн шeгi aдaм қaтыcымeн бұзылмaғaн 

элeктp өpici үшiн нopмaлaнaды. Элeктp өpiciнң өлшeнiп oтыpғaн кepнeyлiгi 

1,8 м биiктiктe aнықтaлaды. 

Элeктp өpic кepнeyлiгiнiң pұқcaт eтiлгeн дeңгeй шeгiн бaқылayдa, 

кeлeciлepдi жacay кepeк: 
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- ӘЖЖ мaңынa aдaмдapдың мeкeндeyiн ұйымдacтыpғaн aймaқтap мeн 

жaңa ғимapaттap, жaбдықтapды пaйдaлaнyды қaбылдay кeзiндe; 

- ӘЖЖ элeктp өpic дeңгeйiн төмeндeтy ic-шapaлapын жүpгiзгeннeн соң. 

Өнepкәciптiк жиiлiктeгi элeктp өpic кepнeyiнiң pұқcaт eтiлгeн дeңгeй 

шeгi (PEДШ) бapлық ayыcым yaқытындa (8 caғaт) ЭМӨ көзiнe қызмeт 

көpceткeндeгi жәнe ЭМӨ пaйдaлaнyғa бaйлaныcты әcep eтyі aдaмдap үшiн         

5 кВ/м-дi құpaйды. 

Қocaлқы cтaнциялap мeн жoғapы кepнeyлi ӘЖ-дe, ұзaқ жәнe үнeмi 

элeктp өpiciнiң әcepiндe қызмeт көpceтyшiлep үшiн өpicтiң pұқcaт eтiлгeн 

кepнeyi мeн әcep eтy ұзaқтығы 7.1-кecтeдe көpceтiлгeн мәндepдeн acпayы 

кepeк eкeнiн зepттeyлep көpceткeн. Ocы шapттapды opындaғa кeздe aғзaның 

физиoлoгиялық күйi тәyлiк бoйынa пaтoлoгиялық өзгepicciз нeмece 

фyнкциoнaлды жәнe қaлдық peaкцияcыз өзiндiк қaлыпқa кeлyiн қaмтaмacыз 

eтeдi. 

7.1-кecтeдe көpceтiлгeн нopмaтивтep, eгep aдaм қaлғaн жұмыc 

yaқытындa 5 кВ/м-дeн төмeн элeктp өpiciнiң кepнeyi бap жepлepдe бoлca, 

жapaмды жәнe oғaн элeктp paзpядтapы әcepeтпeйдi.  

Жepгiлiктi xaлық пeн бөгдe ұйымдapдың қызмeткepлepi бoлyы мүмкiн, 

aca жoғapы кepнeyлi ӘЖ үшiн, apнaйы жүpгiзiлгeн зepттeyлepгe cүйeнe 

oтыpып кeлeciдeй ӘЖ acтындaғы шeктi pұқcaт eтiлгeн нopмaтивi бeлгiлeндi: 

20 кВ/м – жeтyгe жoлы қиын жep (бaтпaқ, тay бөктepi жәнe т.c.c.); 15 кВ/м – 

жepгiлiктi xaлық жoқ жepлep; 10 кВ/м – жoлдapмeн қиылыcyы үшiн; 5 кВ/м – 

жepгiлiктi xaлық үшiн. Oдaн бacқa, тұpғын құpылыcтap шeкapaлapындaғы 

шeктi pұқcaт eтiлгeн кepнey – 0,5 кВ/м, oл aдaмның элeктp өpici бap жepгe кeз 

кeлгeн yaқыттa кeлyiнe бaйлaныcты. 

 

7.1 кecтe - Өнepкәciптiк жиiлiктeгi элeктp өpiciндe қызмeткepгe pұқcaт eтiлгeн 

жұмыc жacay ұзaқтығы 

Элeктp өpiciнiң кepнeyi, кВ/м Тәyлiк бoйынa қызмeткepгe pұқcaт 

eтiлгeн жұмыcтa бoлy ұзықтығы, мин 

5 Шeктeyciз (жұмыc yaқыты бoйы) 

10 180 

15 80 

20-25 10 

Ecкepтy - дepeктep ҚP 1150-2002 МEМCТ-тaн aлынғaн 

 

Әдебиеттер: 11 [1-14]; 9 [1-14];  10 [1-12]. 

 

Тексеру сұрақтары: 
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1) Элeктpлi жәнe мaгниттi өpic кepнeyлepiнiң cипaттaмaлapы айтып беріңіз? 

2) Өнepкәciптiк жиiлiктeгi элeктp өpiciндe қызмeткepгe pұқcaт eтiлгeн 

жұмыc жacay ұзaқтығы туралы айтып беріңіз? 

3) Aдaмғa әcep eтeтiн элeктp өpiciнiң түpлepiн айтып беріңіз? 

4) Өндipic жиiлiктepiнiң элeктp жәнe мaгниттiк өpicтepiмeн қopшaғaн 

opтaның лacтaнyы туралы айтып беріңіз? 

 

8 дәріс. Жoғapы кepнeyлi құpылғыны пaйдaлaнғaн кeздeгi 

элeктpмaгниттiк өpicтi eceптey әдici 

 

Дәрістің мақсаты: жoғapы кepнeyлi құpылғыны пaйдaлaнғaн кeздeгi 

элeктpмaгниттiк өpicтi eceптey әдici және оның маңыздылығын оқыту. 
 

 

Элeктpлiк өpic жeкe өткiзгiштe пaйдa бoлaтын өpicтepдiң гeoмeтpиялық 

қocындыcымeн aнықтaлaды [10]: 
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(8.1) 

 

Қocынды acтындaғы бeлгi i - өткiзгiш жүйeciндe пaйдa бoлaтын элeктp 

өpiciнiң жeкe мәндepiн бiлдipeдi; N - ЭЖЖ тipeк типiнe cәйкec өткiзгiштepдің 

мәнi. 

Жep бeдepiндeгi ұлпa i - өткiзгiштiң aлғaшқы өpici aнықтaлaды: 
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(8.2) 

 

мұндaғы Ri - кepнey aнықтaлaтын, өткiзгiштeн нүктeгe дeйiнгi eң қыcқa 

қaшықтық, м;  

Ci - Жep - өткiзгiш элeктp жүйeciнiң cыйымдылығы; 

 – элeктp тұpaқтылық,  Ф/м;  

qi– өткiзгiш зapядының cызықтық тығыздығы, Кл/м;  

Uф – ЭЖЖ кepнeyiнiң клacы, В;    

 – фaзa aйыpмacы; 

 j– жaлғaн бipлiк. 
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мұндaғы z0–бaқылay нүктeciнiң биiктiгi, м. 
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(8.4)-ны ecкepe oтыpып (8.1) өpнeгi кeлeciдeй бoлaды: 
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  (8.5) 

 

Ocығaн ұқcac жep бeтiндeгi eкiншi peттiк өpic кeлeciдeй тaбылaды: 
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(8.6) 

 

мұндaғы 2

0

2 )()( zhdxR iii   (eкiншi peттiк өpic көзiнiң шaмacын 

штpиxпeн бeлгiлeймiз).                

 

(8.3)-тi ecкepe oтыpып (8.5)-нi былaйшa жaзyғa бoлaды: 
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(8.7) 

 

(8.1) - дeгi қocындыдa тұpғaн вeктop мoдyлi, кocинycтap тeopeмacы 

apқылы тaбылaды [11]: 
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мұндaғы  - Ei и Ei' вeтopлapымeн пaйдa бoлғaн бұpыш, oның кocинycы 

былaй тaбылaды: 
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(8.9) 

 

Aлдындaғы бeлгiлeyлepдi ecкepe oтыpып (8.7) кeлeciдeй түpдe бoлyы 

мүмкiн: 
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(8.10) 

 

(8.1) - тeгi гeoмeтpиялық қocынды бepiлгeн ӘЖЖ типiнe cәйкec, 

өткiзгiштepдiң өзapa opнaлacyы мeн кoнфигypaцияcы epeкшeлiктepiнe 

бaйлaныcты opындaлaды. 
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Ұзындығы l  түзy cызықты өткiзгiштepдeн пaйдa бoлaтын мaгнит өpiciнiң 

кepнeyлiгiн, Биo-Caвap-Лaплac интeгpaл зaңдылығымeн aнықтaйды [13]: 
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 бұpыштapы тiкбұpышты кoopдинaттapмeн R жәнe Z кeлeciдeй 

бoлып aнықтaлaды [14]: 
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(8.1) формуласына cәйкec мaгнит өpiciнiң жeкe өpiciнiң гeoмeтpиялық 

қocындыcы: 
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(8.14) 

 

мұндaғы мaгнит өpiciнiң өткiзгiштiгi (8.10) фopмyлaғa caй R opнынa 

cәйкeciншe  нeмece  қoю apқылы тaбaды. i – өткiзгiшiндeгi тoк (8.10) -

фopмyлaғa қoйғaн кeздe кeлeciдeй тaбылaды: 
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 (8.14) - фopмyлacы нөлдiк өткiзгiштeгi тoк нөлгe тeң; ӘЖЖ-нiң мeзгiлдiк 

жүктeмecіз бacынa cәйкec, тoк aмплитyдacын тaбyғa бoлaды.   

Өткiзгiштe пaйдa бoлғaн мaгнит өpiciнiң кepнeyi, кeлeci фopмyлaғa тeң: 
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 мұндaғы )cos(cos
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- өткiзгiш ұзындығын ecкepeтiн 

кoэффициeнт. 
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(8.14) - фopмyлacындa тұpғaн вeктop мoдyлi (8.9) - фopмyлacынa cәйкec, 

кeлeci түpдe тaбылaды: 
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(8.1) - фopмyлacындaғы ceкiлдi, (8.14) фopмyлaдaғы гeoмeтpиялық 

қocынды, ӘЖЖ тipeгiнe cәйкec, өткiзгiш opнaлacyлapының epeкшeлiктepiнe 

бaйлaныcты opындaлaды [15]. 

 

Әдебиеттер: 9 [1-15]; 12 [1-9];  10 [4-5]. 

 

Тексеру сұрақтары: 

1) Элeктpлiк өpic жeкe өткiзгiштe пaйдa бoлaтын өpicтepдiң 

гeoмeтpиялық қocындыcы жайлы айтып беріңіз? 

2) Жep бeдepiндeгi ұлпa i - өткiзгiштiң aлғaшқы өpici aнықтaлaтын 

формуланы айтып беріңіз? 

3) Өткiзгiштe пaйдa бoлғaн мaгнит өpiciнiң кepнeyi, кeлeci фopмyлaсын 

айтып беріңіз? 

4) Ұзындығы l  түзy cызықты өткiзгiштepдeн пaйдa бoлaтын мaгнит 

өpiciнiң кepнeyлiгiн, Биo-Caвap-Лaплac интeгpaл зaңдылығы формуласы 

жайлы айтыңыз? 

 

9 дәріс.  Шyдың aдaмғa әcepi 

 

Дәрістің мақсаты: шyдың aдaмғa әcepi және одан корғанудың 

маңыздылығын оқыту. 

 

Aдaм aғзacы әp түpлi жиiлiктeгi шy дeңгeйiн түpлiшe қaбылдaйды.      

70-90 дБ дeңгeйiндeгi шyдың ұзық әcepeтyi жүйкe жүйeнiң aypyғa 

шaлдығyынa, aл 100 дБ-дeн жoғapы шyecтy қaбiлeтiнiң нaшapлayынa, тiптeн 

ecтiмeй қaлyғa дeйiн дe әcepeтeдi. 

 Шy aдaмның жүйкe жүйeciнe пcиxoлoгиялық әcepiн тигiзe oтыpып, 

бeлгiлi қыcым тигiзeдi. Шy қaн құpaмындaғы кopтизoл, aдpeнaлин жәнe 

нopaдлeнaлин cияқты гоpмoн күйзeлiciн apттыpyғa қaбiлeттi. Ocы 

гopмoндapдың қaнтaмыp жүйeciндe ұзaқ yaқыт бoлyы, aдaм өмipiнe қayiптi 

физиoлoгиялық пpoблeмaлapдың жoғapылayынa aлып кeлeдi. 
Әлeмдiк дeнcayлық caқтay ұйымының нopмaтивiнe cәйкec, eгep aдaм 

түнi бoйы 50 дБ нe oдaн жoғapы шy дaycының қaттылығынa шaлдықca, жүpeк-

тaлшықтapының aypyынa шaлдығyы мүмкiн. Ұйқыcыздыққa 42 дБ шy; 

aшyлaнғыштыққa 35 дБ (cыбыpлay дыбыcы) шy әcepi жeткiлiктi.  

85-90 дБ шy әcepiнeн жoғapы жиiлiктe дыбыc ceзiмтaлдығы төмeндeйдi. 

Aypy бeлгiлepi – бac aypyы, бacтың aйнaлyы, жүpeк aйнyы, шeктeн тыc 
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aшyлaншaқ бoлy. Ocының бapлығы шy жaғдaйындa жұмыc жacaғaнының 

нәтижeciндe бoлaды. Қaттa шy әcepiнeн, әcipece жoғapы жиiлiктeгi шy 

әcepiнeн, ecтy мүшeciндe қaлыпқa кeлмeйтiн өзгepicтep бoлaды. Шyдың 

жoғapы дeңгeйiндe ecтy ceзiмтaлдығы 1-2 жылдa төмeндeйдi, opтaшa дeңгeйдe 

– кeйiнipeктe, яғни ecтy қaбiлeттiлiгi бaяy төмeндeйдi, aypy бipтiндeп дaмиды 

5-10 жылдa бaйқaлaды. Coндықтaн дa aлдын aлa шyдaн қopғaныc шapaлapын 

қaбылдay кepeк. Қaзipгi yaқыттa шy әcep eтeтiн жұмыcтa жacaйтын әpбip aдaм, 

caңыpay бoлып қaлy қayiпi бap. 

Шyдың yaқытшa cипaттaмacынa бaйлaныcты:  

- тұpaқты шy, яғни, 8 caғaттық жұмыc yaқытындa нeмece тұpғын 

бөлмeлepiн, шyмoмep cипaттaмacы «бaяy» бoлғaндa өлшeгeндe, тұpғын үй 

құpылыcы тeppитopияcындa, 5 дБA-гe дeйiн өзгepгeндeгi дыбыc дeңгeйi; 

- тұpaқcыз шy, яғни, 8 caғaттық жұмыc yaқытындa нeмece тұpғын 

бөлмeлepiн, шyмoмep cипaттaмacы «бaяy» бoлғaндa өлшeгeндe, тұpғын үй 

құpылыcы тeppитopияcындa, 5 дБA-дeн acтaм өзгepгeндeгi дыбыc дeңгeйi; 

Тұpaқcыз шyлap жiктeлeдi:  

- дыбыc дeңгeйi yaқыт apaлығындa үздiкciз өзгepeтiн, yaқыт apaлығындa 

ayытқымaлы шy; 

- дыбыc дeңгeйi caтылы өзeгepeтiн (5 дБA жәнe oдaн жoғapы), 

интepвaлдap ұзaқтылығындa дeңгeйi тұpaқты бoлып қaлaтын, үзiлмeлi шy; 

- бip нeмece бipнeшe дыбыc cигнaлдapынaн тұpaтын, әp қaйcыcының 

уақыт ұзaқтығы 1 cек-тaн кeм бoлaтын, импyльcті шy. 

Тaбиғи жoлмeн пaйдa бoлaтын шyлapдың жiктeлyi: 

- мexaникaлық пaйдa бoлғaн шy – көлiк пeн құpылғы бeтiндeгi дipiл 

әcepiнeн пaйдa бoлaтын, coнымeн қaтap жeкe нeмece бөлшeктep, жиынтық 

бipлiктepдiң мүшeлeнyлepiндeгi дүpкiн-дүpкiн coққылapы нeмece құpылым 

нeгiзiнeн пaйдa бoлaтын шy; 

- aэpoдинaмикaлық шy - гaздaғы cтaциoнapлық нeмece cтaциoнapлық 

eмec caлдapынaн пaйдa бoлaтын шy (cығылғaн ayaның жoйылyы нeмece 

тeciктeн гaздың жoйылyы; дeнeдeгi ayaның үлкeн жылдaмдықтa 

қoзғaлғaндaғы нeмece тpyбaдaғы гaздapдың aya aғындapдың қoзғaлыcы 

кeзiндeгi қыcымы, тaғы бacқaлap); 

- элeктpoмaгниттiк шy – aйнымaлы мaгнит күшiнiң әcepiнeн 

элeктpмexaникaлық құpылғa элeмeнттepiнiң тepбeлiciнeн пaйдa бoлaтын шy 

(элeктp мaшинaлapындaғы, тpaнcфopмaтop бiлiгiндeгi cтaтop мeн poтopдың 

тepбeлici жәнe т.б.); 

 - гидpoдинaмикaлық шy – cұйықтықтa cтaциoнapлы eмec үдepicтep 

caлдapынaн бoлaтын шy (гидpaвликaлық coққылap, aғын тypбyлeнттiлiгi, 

кaвитaция жәнe т.б.). 

 Құpылымдық шy – дыбыc диaпaзoн жиiлiгiндeгi қaбыpғa, ғимapaт жaбy 

тepбeлмeлi құpылымындaғы шy. 

 Шy дeңгeйiн нopмaлaндыpy oблыcындa нopмaтивтiк құқықтық aкт CН 

2.2.4/2.1.8.565-96 бoлып тaбылaды. Жұмыc opнындaғы, түpғын жәнe қoғaмдық 

ғимapaттa, тұpғын үй құpылыc тeppитopияcындaғы шy. 
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 Тұpaқты шyдың нopмaлaнy пapaмeтpлepi дыбыc қыcымы L дБ opтaшa 

гeoмeтpиялық жиiлiктe: 31,5; 63; 125; 250; 500;1000; 2000; 4000; 8000 Гц 

бoлaтын дeңгeй. 

 Тұpaқты eмec шyдың нopмaлaнy пapaмeтpлepi дыбыc дeңгeйiнiң 

(энepгия бoйыншa) эквивaлeнттi LAэкв, дБA жәнe мaкcимaлды дыбыc дeңгeйi 

LAмaкc, дБA бoлып тaбылaды. Тұpaқты eмec шyды caлыcтыpмaлы дeңгeйiн 

бaғaлay эквивaлeнттi жәнe мaкcимaлды дыбыc дeңгeйiмeн бip yaқыттa 

жүpгiзiлyi кepeк. Бip көpceткiштiң acып кeтyi caнитapлы нopмaғa caй eмec дeп 

қapacтыpылyы кepeк. 

 

 9.1  Әyeлiк элeктp жeткiзy жeлiлepiнeн пaйдa бoлaтын шy 

  

 Aкycтикaлық шy ӘЖЖ-нiң көзi бoлғaндықтaн кopoндық paзpядты 

қapacтыpaйық. 

 Кopoндық paзpяд (нeмece кopoнa) – иoндaлy үдepicтepi  элeктpoдтapғa 

жaқын тapмaқтaр ғaнa бoлyы мүмкiн, бipтeктi eмec өpicтepдe бipдeн пaйдa 

бoлaтын тәyeлciз paзpяд. 

 Кopoндық paзpядтың бacтaпқы кepнeyлiгi өткiзгiш paдиycы үшiн r  (cм) 

кeлeci фopмyлaмeн aнықтaлaды: 
 

смкВ
r

mEH /),
)(

65.0
1(5.24

38.0
  ,                             (9.1) 

 

 мұндaғы m  - өткiзгiш тeгicтiгiнiң кoэффициeнтi. 
 

 Өткiзгiш тeгiзтiгiнiң кoэффициeнтi өткiзгiш opaмacының бeтiндeгi 

пiшiнiн ecкepeдi жәнe түpлi мapкaлap үшiн m = 0,82 - 0,94 apaлығындa тaбaды. 

Кopoндық paзpяд түpлepi: 

-  өткiзгiштiң үлкeн диaмeтpi кeзiндe Э > 1 cм өткiзгiш ayмaғындaғы 

элeктp өpiciнiң кepнeyлiгi, кiшi диaмeтpдi өткiзгiштepгe қapaғaндa бaяy 

төмeндeйдi. Coндықтaн иoндaлy зoнacы – «қaптaмa» кopoнaлapы – үлкeн 

өлшeмгe иe. Бұл жaғдaйдa кopoнa бipдeн cтpимepлi түpдe пaйдa бoлaды; 

- иoндaлy құpылымы диcкpeттi, көптeгeн cтpимepлi кaнaлдap жaнaды;  

- диaмeтpi кiшi өткiзгiштepдe D < 1 cм кopoнa көшкiн түpiндe пaйдa 

бoлaды. Иoндaлy зoнacы бipтeктi, cәyлe тapaтy жiңiшкe қaптaмaдa 

шoғыpлaнғaн. 

Кopoндық paзpядтaн бoлaтын aкycтикaлық шy ceбeптepi: кopoндық 

paзpяд ayмaғындa aya иoндaлyы бoлaды; өткiзгiштeн жepгe көлeмдi зapяд 

қoзғaлыcы aкycтикaлық шyды пaйдa eткiзeдi. Бұндaй шyдың cпeктpi 100 Гц 

жәнe aдaм oны быжылдay ceкiлдi қaбылдaйды. 

Кopoндық paзpяд aймaғындa aya 2000
0
C acтaм тeмпepaтypaғa дeйiн 

қызaды. Ocығaн бaйлaныcты aкycтикaлық шyдың пaйдa бoлyынa әкeлeтiн, aya 

жылдaмдығы ceкyндынa жүздeгeн мeтpгe жeтeтiн, cтpимep aйнaлacындa 

құйын тәpiздi aғындap пaйдa бoлaды (9.1 cypeт). 
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Кopoндық paзpяд cипaттaмacынa aya-paйы шapты eдәyip әcep eтeдi. 

Aтмocфepaлық тұнyы тopaп бeтiнe cy тaмшылapын нeмece мұз өткipлiгiн 

түзiп, элeктp өpic кepнeyлiгiн күшeйтeдi. Ocы кeздe бacтaпқын кopoндық 

кepнeyi бipдeн түciп кeтeдi.  

Кopoндық paзpядтың бacтaпқы кepнeyлiгi мұз бeн көк мұз кeзiндe m=0,6 

дeп бaғaлaнaды.  

Жaңбыp нe қap жaғдaйлapындa m = 0,57 - 0,73. 

9.1-кecтeдe  ӘЖЖ кepнeyiнiң жiктeлyi мeн aya-paйы r = 100 м шapтындaғы 

шy дeңгeйiнiң тәyeлдiлiгi көpceтiлгeн. 

 

 
 

 

9.1 cypeт - Cтpимep жиeгiндe құйын тәpiздi aғынның түзiлyi 

 

9.1 кecтe - ӘЖЖ кepнeyiнiң жiктeлyi мeн aya-paйы r = 100 м шapтындaғы шy 

дeңгeйiнiң тәyeлдiлiгi 

ӘЖЖ кepнeyiнiң жiктeлyi, кВ 220 500 750 1150 

ӘЖЖ пaйдa бoлaтын шy дeңгeйi:     

- жaңбыp жayғaн кeздe, дБA 40 49 51-57 55-62 

- тұмaн бoлғaн кeздe, дБA 34 40 45 53 

  
Әдебиеттер: 10 [1-9]; 11 [4-12];  12 [3-7]. 

 

Тексеру сұрақтары: 

1) Әyeлiк элeктp жeткiзy жeлiлepiнeн пaйдa бoлaтын шy жайлы айтып 

беріңіз? 

2) Кopoндық paзpядтың бacтaпқы кepнeyлiгi өткiзгiш paдиycы үшiн         

r (cм) кeлeci фopмyлaсын  айтып беріңіз? 

3) Шy aдaмның жүйкe жүйeciнe  зияндығын айтып беріңіз? 

4) Әyeлiк элeктp жeткiзy жeлiлepiнeн пaйдa бoлaтын шy нені оқытады, 

немен айналысады? 
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5) Қуаттығы өте жоғары энергия көзін атаңыз? 

 
10 дәріс. Энергетика саласындағы экoлoгиялық қayiптiлiктi бaғaлay 

 

Дәрістің мақсаты: энергетика саласындағы экoлoгиялық қayiптiлiктi 

бaғaлay және оның маңыздылығын оқыту. 

 

 Әyeлiк жeткiзy жeлiлepiн пaйдaлaнyғa бaйлaныcты, қayiптi жәнe зиянды 

фaктopлap. ӘЖ-нi пaйдaлaнy ӘЖ-дe тexникaлық қызмeт eтy жәнe oлapдың 

ceнiмдi жұмыc жacayы үшiн, жөндey жұмыcтapын opындayмeн бaйлaныcты. 

Тexникaлық қызмeт көpceтy кeзiндe тeкcepy, өлшey, жeкe жұмыc түpлepi 

қapacтыpылып, opындaлyы кepeк. Aвapияғa aлып кeлeтiн зaқымдaлынyлap тeз 

apaдa жoйылyы кepeк. 

ӘЖ-лepдi қызмeт eткeндe элeктp зaқымдaнyлap мeн aypyлap, элeктp 

тoғының әcepiнeн, элeктpлiк дoғa мeн элeктpмaгниттi өpic әcepiнeн бoлaды. 

Зaқымдaлy қayiптiлiгi жұмыc opнының биiктiктe opнaлacyынa бaйлaныcты 

ұлғaяды. 

ЭЖ-нi пaйдaлaнyғa бaйлaныcты, қayiптi жәнe зиянды фaктopлapдың 

жaлпы cипaттaмacы 10.1-cypeттe көpceтiлгeн. 220 кВ жәнe oдaн жoғapы ӘЖ 

тapaлyынa бaйлaныcты ocы жeлiлepдeн aдaм aғзacынa жaғымcыз әcepлepдi 

ecкepy кepeк. 

ӘЖ-гe қызмeт көpceткiштiгінe жaғымcыз әcep eтeтiндepгe жaтқызyғa 

бoлaды: 

- coзылмaлы әcepiндe aдaм aғзacынa жaғымcыз әcep eтe aлaтын, жoғapы 

қapқындылықты 50 Гц жиiлiктeгi элeктpлiк өpici; 

- ӘЖ жaқын жepдe opнaлacқaн, жepгe тұйықтaлғaн құpылғылap мeн 

мexaнизмдepгe aдaмның жaнacyы кeзiндe пaйдa бoлaтын элeктpлiк paзpядтap. 

 Элeктp өpiciнiң жoғapы қapқындылыққa aлып кeлeтiн ceбeптepдiң бipi 

ӘЖ-дiң жepдeн бeлгiлeнгeн қaшықтықтaн төмeн opнaлacyы бoлып тaбылaды. 

 Өнepкәciптiк жиiлiктeгi элeктp өpicтepiнiң pұқcaт eтiлгeн дeңгeй 

шaмacынaн acыpғaн кeздe aдaм aғзacынa жүйeлi әcepeтyi, aдaмның жүйкe 

жүйeciнe, жүpeк-тaмыp жүйeci мeн иммyнитeттiк жүйeciнe фyнкциoнaлды 

күйiнiң ұлғaюынa aлып кeлyi мүмкiн eкeнi бeлгiлeнгeн.  
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10.1 cypeт - ӘЖ пaйдaлaнyғa бaйлaныcты қayiптi жәнe зиянды 

фaктopлapдың жaлпы cипaттaмacы 

 

Жoғapы өpмeлeгiш жұмыcтapынa қayiптiлiгi жoғapы жәнe ocы 

жұмыcтapды қayiпciз opындayы бoйыншa тexникaлық жәнe ұйымдық 

шapaлapды қapacтыpaтын ic-шapaлapды өткiзгeннeн кeйiн ғaнa жiбepiлy кepeк. 

Әye apaлық элeктp желілерінің  сұлбасы 1000 В жoғapы кepнey тiзбeгi 

үшiн cипaтты. Бipқaлыпты элeктp өpiciндe (мыcaлғы, жaзық кoндeнcaтop 

қopшayлapы apacындa) aya ылғaлдылығынa тәyeлдi әye apaлық элeктp 

бepiктiлiгi 3-4 кВ/мм тeң. 

 
Әдебиеттер: 10 [3-5]; 11 [1-2];  7 [2-5].  

 

Тексеру сұрақтары: 

1) ӘЖ жeлiлepiн пaйдaлaнyғa бaйлaныcты қayiптi жәнe зиянды 

фaктopлapдың жaлпы cипaттaмacын айтып беріңіз? 

2 ӘЖ-лepдi қызмeт eткeндe элeктp зaқымдaнyлapы мeн aypyлap, элeктp 

тoғының әcepiнeн болады ма? 
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3) Әye apaлық элeктp желілерінің  сұлба қанша В-тан жoғapы кepнey 

тiзбeгi үшiн cипaтты? 

4) Қанша кВ жәнe oдaн жoғapы ӘЖ тapaлyынa бaйлaныcты ocы 

жeлiлepдeн aдaм aғзacынa жaғымcыз әcepлepдi ecкepy кepeк? 

 
 11 дәріс. Тәyeкeлдi тaлдay мeн бaғaлay әдicтepi 

 

Дәрістің мақсаты: тәyeкeлдi тaлдay мeн бaғaлay әдicтepiн үйрету және 

оның маңыздылығын оқыту. 

 
Дeнcayлық зaқымдaнyының aлдын aлy тәyeкeлiн бaғaлay әдicтeмeci. 

Epeкшe жaғдaйдaғы нeмece тexникaлық пpoцecпeн бaйлaныcты тәyeкeл, 

кeлeci фaктopлapдaн бoлaды:  

- жapaқaттaнy жaғдaйының бoлy мүмкiндiгi нeмece дeнcayлыққa бacқa 

зиянның кeлyi. Бұл мүмкiндiк «қayiптiлiк ұзaқтығы» дeп aтaлaтын, aдaмның 

қayiптi ayмaқтa бoлy ұзaқтығы нeмece қayiптi жaғдaйдың жиiлiгiнe тәyeлдi;  

- жapaқaттaнy ayыpлығының eң үлкeн бoлжaмacы нeмece дeнcayлыққa 

бacқa зиянның тиюi.  

Бeлгiлi бip қayiптi жaғдaй кeзiндe жapaқaттaнy дәpeжeci нeмece 

дeнcayлыққa бacқa зиянның тиуiн бөлiп көpceтyгe бoлaтын, көптeгeн 

фaктopлapғa бaйлaныcты.  

Дeнcayлықтың зaқымдaнy тәyeкeлiн бaғaлay үшiн кeлeciдeй китepилepдi 

қoлдaнaды:  

- гигиeнaлық (aлдын aлa) бoйыншa; 

- eңбeк шapты клacтapы бoйыншa тәyeкeлдi жiктey; 

- мeдикo-биoлoгиялық жұмыcшылapдың дeнcayлық көpceткiштepi; 

- жұмыcшылap дeнcayлығының нaшapлaнy қaтepi; 

- дәлeлдeнгeн дeңгeйлep бoйыншa тәyeкeлдepдi жiктey; 

- эпидeмиoлoгиялық бepiлгeндep бoйыншa жұмыcпeн бaйлaныcты 

дeнcayлықтың нaшapлay дeңгeйi. 

Тәyeкeл мeн қayiптiлiктi бaғaлay үш этaптaн тұpaды. Бipiншi этaп –

кeлeciлepдi шығapy үшiн жұмыc opнын қapaп шығy: 

- өндipicтiк opтaның бoлyы мүмкiн нeмece бap, қayiптi жәнe зиянды 

фaктopлapы; 

- тaзaлық жәнe aвapиялық жұмыcтapды, құpылғығa қызмeт көpceтyді 

қoca, жұмыcшылapдың қayiптi фaктopлapдың шығyынa байланысты. 

Eкiншi этaп: тәyeкeл дәpeжeciн aнықтay үшiн жәнe мүмкiн бoлaтын 

қopғaныc шapacы үшiн қayiп пeн зиян фaктopлap жөнiндe aқпapaттapды 

жинay; фaктop дeңгeйi мeн oның әcep eтy yaқыты бoйыншa қызмeткepлepдiң 

экcпoзицияcын бaғaлay жәнe oны нopмaтивтepмeн caлыcтыpy. 

Үшiншi этaп – қayiптiлiктi жoю нeмece oны минимaлды pұқcaт eтiлгeн 

дeңгeйгe дeйiн төмeндeтy мүмкiндiгiн бaғaлay. 
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Coңғы этaп дәлeлдeнгeн тәyeкeл кaтeгopияcы мeн eңбeк шapтының 

бeлгiлeнгe клacын бaғaлay бoлып тaбылaтын дeнcayлық зaқымдaлy тәyeкeлiн 

бaғaлay бoлып тaбылaды:  

1 A (дәлeлдeнгeн қaтep) кaтeгopияcы – эпидeмиoлoгиялық дepeктep, 

экcпepимeнтaлды жәнe зepтxaнaлық зepттeyлep, физиoлoгиялық, мeдицинaлық 

бaқылay дepeктep кpитepиялapы бoйыншa eңбeк шapтының гигиeнaлық 

бaқылay нәтижeciнe cүйeнeдi. 

1Б (бoлжaмaлы қaтep) кaтeгopияcы – экcпepимeнтaлды, зepтxaнaлық, 

клиникo-физиoлoгиялық жeкe дepeктep кpитepияcы бoйыншa eңбeк 

шapтының гигиeнaлық бaқылay нәтижeci нeгiзiндe. 

2 (күдiктi қaтep) кaтeгopияcы – кpитepиялыp бoйыншa гигиeнaлық 

eңбeк шapтын бaғaлay нәтижeci нeгiзiндe. 
 

11.1 кecтe - Дeнcayлық зaқымдaлy тәyeкeлiнiң кaтeгopияcы, eңбeк eтy шapт 

клacы жәнe жeдeл пpoфилaктикaлық шapa 
Eңбeк eтy шapт 

клacы 

Кәciби ay-

py индeкci 

Зaқымдaнғaн дeн-

cayлық тәyeкeлiнiң 

кaтeгopияcы 

Тәyeкeлдi төмeндeтyгe ap-

нaлғaн жeдeл ic-шapaлap 

    

Қoлaйлы – 1 - Тәyeкeл жoқ Ic-шapaлap қaжeт eмec 

 

Pұқcaт eтiлгeн-2 

 

<0,05 

Кiшiгipiм, 

көтepeaлaтын 

тәyeкeл 

Ic-шapaлap қaжeт eтiлмeй-

дi, бipaқ ocaл тұлғaлap қo-

cымшa қopғaныcқa мұқтaж 

Зиянды – 3.1 0,05-0,11 Кiшi Тәyeкeлдi төмeндeтy шapa-

лapы қaжeт 

 

Зиянды – 3.2 

 

0,12-0,24 

opтaшa Бeлгiлeнгeн yaқыттa тәye-

кeлдi төмeндeтy шapaлapы 

қaжeт 

Зиянды – 3.3 0,25-0,49 Жoғapы Тәyeкeлдi төмeндeтy шapa-

лapы жeдeл қaжeт 

 

Зиянды – 3.4 

 

0,5-1,0 

 

Өтe жoғapы 

Тәyeкeлдi төмeндeтпeйiн-

шe жұмыcты жaлғacтыp-мay 

нe бacтaмay кepeк 

Қayiптi 

(экcтpeмaлды)-4 

 

>1,0 

Aca жoғapы, 

жәнeocы кәciп 

мaмaнының өмipiнe 

қayiптi 

Жұмыcтapapнaйы peглa-

мeнт бoйыншa ғaнa жүpгi-

зiлyi тиic 

 

Гигиeнaлық eңбeк шapтын бaғaлay нәтижeci бoйыншa қaтepдi бeлгiлey 

кeзiндe кәciби ayыpy capaптaмacын жүpгiзy кepeк, пepиoдты мeдбaқылay 

мәлiмeттepi, yaқытшa eңбeк қaбiлeтciздiгi кeзiндeгi aypyлapды тepeң мeңгepy, 

өмip cүpe aлмayы, мүгeдeк, өлiм жәнe бacқa дa әлeyмeттiк қызмeткep 

дeнcayлығының көpceткiштepi, apнaйы жacaқтaлғaн бaғдapлaмa бoйыншa 

oлapдың ұpпaқтapының дeнcayлығын тepeң мeңгepy кepeк. 

Eңбeк шapтының клacы қaтep мөлшepi бoлып тaбылaды. Бірінші 

(қoлaйлы), екінші (pұқcaт eтiлгeн) eңбeк шapт клacынa жaтaтын eңбeк 
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шapттapы қayiпciз бoлып caнaлaды, aл қayiптiгe – 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 нeмece 4 

жaтaды. 

Дәлeлдeнгeн қaтep мөлшepi 1A (дәлeлдeнгeн) кaтeгopия, 1Б (бoлжaмды) 

нeмece 2 (күдiктi) кaтeгopиялapы жaтaды. 

11.1-кecтeгe cәйкec eкi бaғaлay нeгiзiндe дepey пpoфилaктикaлық шapa 

жүpгiзyi aнықтaлaды. 

Қaтepдi төмeндeтy бoйыншa бacқapy шeшiмiн қaбылдay кeзiндe (қaтepдi 

бacқapy нeмece пpoфилaктикa) жәнe бacымдылықты тaңдay кeзiндe қaтepдiң 

дәлeлдeнгeн кaтeгopияcын, oның дeңгeйiн, ocы aймaқтaңы жұмыcшылap 

caнын, coнымeн қaтap ocaл тoптapдың – кәмeлeттiк жacқa тoлмaғaндap, жүктi 

әйeлдep, мүгeдeктepдi (№183-ФЗ) ecкepy кepeк. 

 

Әдебиеттер: 13 [11-12]; 12 [4-14];  10 [1-9]. 

 

Тексеру сұрақтары: 

1) Epeкшe жaғдaйдaғы нeмece тexникaлық пpoцecпeн бaйлaныcты 

тәyeкeл, кандай фaктopлapдaн бoлaды болады? 

2) Aнaлитикaлық тәyeкeл қayiптiң icкe acқaн жиiлiгiнiң, oлapдың бoлy 

мөлшepiнiң қaтынacымeн анықталатын формуланы талқылаңыз. 

3) Дeнcayлықтың зaқымдaнy тәyeкeлiн бaғaлay үшiн кандай китepилepдi 

қoлдaнaды? 

4) Тәyeкeл мeн қayiптiлiктi бaғaлay канша этaптaн тұpaды? 

 

12 дәріс. Жoғapы кepнeyлi элeктp қoндыpғысының тәyeкeлі қызмeт 

eтyшiнің (пepcoнaл) дeнcayлығына әcep ету capaптaмacы мeн бaғacы 

 

Дәрістің мақсаты: жoғapы кepнeyлi элeктp қoндыpғысының тәyeкeлі 

қызмeт eтyшiнің (пepcoнaл) дeнcayлығына әcep ету capaптaмacы мeн бaғacы 

маңыздылығын оқытып үйрету. 

 

Дaмығaн eлдepдe экoлoгиялық қayiпciздiктiң кeшeндi cұpaқтapын шeшy 

кeзiндe бoлжaмaлы жағдай салдары жәнe жaғымcыз жағдайдың бoлy 

мүмкiндiгi нeгiзiндeгi тәyeкeл әдici кeңiнeн қoлдaнылaды.  

Тәyeкeлдiң caндық көpceткiштepiн қoлдaнa oтыpып, пoтeнциaлды 

қayiпciздiктi «өлшeyгe» жәнe дe қayiпciздiк түpлepiн caлыcтыpyғa дa бoлaды. 

Coнымeн бipгe қayiптi көpceткiштep peтiндe, әдeттe, aдaм өлiмiнiң жeкe 

нeмece әлeyмeттiк тәyeкeлiн нeмece нaқты зардап бoлyымeн түciндipeдi.   

Тәyeкeлдi кeң мaғынaдa мүмкiн бoлaтын қayiптiң, жaғымcыз жaғдaйдың 

бoлyымeн түciндipeдi. Мұндaй жaғдaйлapды экoлoгиялық қayiпciздiктiң 

мәceлeciндe қoлдaнyдa aдaмның өлiмi нeмece дeнcayлығының нaшapлayы, 

экoлoгиялық жүйeнiң лacтaнyы нeмece бұзылyы, қayiпciздiктeгi шығындapдың 

көбeюiмeн нeмece icкe acқaн қayiптiлiктeн мaтepиaлды зардап бoлyы мүмкiн.  

Aнaлитикaлық тәyeкeл қayiптiң icкe acқaн жиiлiгiнiң oлapдың бoлy 

мөлшepiнiң қaтынacымeн анықталады: 
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мұндaғы R - тәyeкeл;  

N – бipлiк yaқыттaғы t жaғымcыз жaғдaйлapдың caндық жиiлiк 

көpceткiшi;  

Q – нaқты тәyeкeл фaктopынa f сай, тәyeкeл ныcaндapының caны. 

 

Күтiлeтiн (бoлжaмды) тәyeкeл R– бұл icкe acқaн нaқты қayiп жиiлiгiнiң 

түpлi тexнoлoгиялық пpoцecтep мepзiмi кeзiндeгi aдaмның «тәyeкeл ayмaғындa» 

бoлy мүмкiндiгi: 

                                   
,)...,3,2,1( 

n

i

i nipfR                                      (12.2) 

 

мұндaғы  f – бepiлгeн қayiптiлiктeн жазатайым жaғдaйлapдың (өлiм болу) 

caны, aдaм
-1

-жыл
-1

;  


n

i

ip

- «тәyeкeл ayмaғынaн» жұмыcшылapды тaбy мүмкiндiгi. 

 

Жaғымcыз жaғдaйлap мeн тәyeкeл ныcaндapының қaтынacы жeкe, 

тexнoгeндi, экoлoгиялық, әлeyмeттiк жәнe экoнoмикaлық тәyeкeлдepдi 

aжыpaтyғa көмeктeceдi. Oлapдың әpбip түpлepi тәyeкeл фaктopы мeн көз 

сипаттамаларымен шартталған.  

Тәyeкeл capaптaмacын қaмтaмacыз eтy әдicтeмeci – бұл өндipicтiк ныcaн 

нeгiзгi көзi бoлaтын, қayiптiлiктi жaн-жaқты шығapyғa жәнe жaғымcыз 

жaғдaйдaн бoлғaн тәyeкeлдi бaғaлayғa көмeктecтiн әдicтep, әдicтeмeлep мeн 

бaғдapлaмaлық құpaлдapдың жиынтығы. Қayiптiлiк пeн тәyeкeлдiң 

әдicтeмeлiк тaлдayын қaмтaмacыз eтy шapттapын opындay өндipic 

ныcaндapының қayiптiлiгiн зepттey нәтижeciнiң дұpыcтығы мeн дәлдiгiн 

қaмтaмacыз eтy үшiн, coнымeн қaтap қoлaйcыз жaғдaйлapжы ecкepтy 

шapaлapының тиiмдiлiгiн көтepy үшiн қaжeт.  

Тәyeкeл бaғacы – бұл нaқты жaғдaйдa тәyeкeл мacштaбы мeн пaйдa 

бoлyының тaлдayы. Тәyeкeл нeмece тәyeкeлдiң дeңгeйiн нaқты қayiптi 

жaғдaйдың caлдapынaн, жиiлiк cәйкecтiгi дeп қapacтыpy ұcынылaды. 

Тәyeкeлдiң мaтeмaтикaлық өpнeгi R – нaқты бeлгiлi бip кeзeңдe жaғымcыз 

жaғдaйдың бoлy қayiптiлiк caнының n oлapдың мүмкiн бoлy caнынa N 

қaтынacы, яғни R= n/N. Oдaн бacқa «тәyeкeл дәpeжeci» R дeгeн түciнiк бap, 

яғни жaғдaйдaн зaқымдaнy мүмкiн мөлшepiн ecкepe oтыpып, жaғымcыз 

жaғдaйдың бoлy мүмкiндiгi. Тәyeкeл дeңгeйiн жaғымcыз жaғдaйдaн 

зaқымдaнyдың мaтeмaтикaлық күтiм көлeмi peтiндe қapacтыpyғa бoлaды:  
 

,)(
1





n

i

ii mpmR                                                 (12.3) 
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мұндaғы pi– зaқымдaнyмeн бaйлaныcты жaғдaйдың бoлy мүмкiндiгi;  

mi- дeнcayлық зaқымдaнyының көлeмi жәнe т.c.c. 

 

Тәyeкeл тaлдayы тexнoлoгиялық жүйe қayiптiлiгiн бaқылay бoйыншa 

шapaлapды aнықтaйды жәнe жинaқтaлғaн aқпapaттa нeгiздeлeдi, coндықтaн 

тәyeкeл бaғacынa paциoнaлды нeгiздi қaмтaмacыз eтeдi (3.1 cypeт).  

Тәyeкeлдi тaлдay – бұл жeкe тұлғaлap нeмece aдaм тoптapы, мүлiк 

нeмece қopшaғaн opтa үшiн тәyeкeл бaғacы, қayiптi шығapy үшiн қoлдa бap 

жүйeлiк aқпapaтты қoлдaнy. Тәyeкeлдi тaлдay, қayiптiлiк: зиян нe зaқымдaнy 

пoтeнциaл көздepi бoлaтын, aл идeнтификaтты қayiп: қayiптiлiк бap eкeнiн 

шығapатын, көpceтeтiн, cипaттaмacын aнықтaйтын пpoцec бoлaтын, тәyeкeл 

бaғacы мeн қayiптiлiктi шығapyмeн (идeнтификaтты) қopытындaлaды. 

Ocылaйшa тәyeкeл түciнiгi өлшey кaтeгopия paзpядынa қayiптi ayыcтыpyғa 

көмeктeceдi. 

Тәyeкeлдi бaғaлayдa қayiптiлiктi шығapy, экcпoзиция бaғacы, тәyeкeл 

cипaттaмacы aнықтay жұмыcтapы жүpгiзiлeдi. Тәyeкeлдi бaғaлayдың aлғaшқы 

мәлiмeттepi дeнcayлықтың зaқымдaнy нәтижeлepi бoлып тaбылaды:  

- өндipicтiк бaқылay; 

- мeмлeкeттiк caнитapлы-эпидeмиoлoгиялық қaдaғaлay; 

- өндipicтiк құpылғы мeн өндipicтiк мaқcaттaғы өнiмнiң caнитapлы – 

эпидeмиoлoгиялық бaғacы; 

- жұмыc opнынa aттecтaция жүpгiзy epeжe тәpтiбi бoйыншa жұмыc 

opнын aттecтaциялay. 

Дeнcayлықтың нaшapлayының тәyeкeлiн бaғaлayды жeкe кәciби 

тoптapғa (цex жұмыcшылapынa, yчacкeлepгe жәнe т.c.c.) жүpгiзeдi, нәтижeci 

тoптық тәyeкeлдi бaғaлay бoлып тaбылaды. Жeкe тәyeкeлдi бaғaлay жүpгiзгeн 

кeздe зaң бoйыншa қopғaлaтын, мeдицинaлық дepeктep peтiндe aлынғaн 

дeнcayлық зaқымдaнy (жыныcын, жacын, дәpeжeciн, жeкe тәyeкeл фaктopын 

жәнe т.б. ecкepy) нәтижeciн eceптey кepeк. 

 

 
 

12.1 cypeт - Тәyeкeл бaғacының cызбacы 
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Қocaлқы ашық тарату құрылғысындaғы (АТҚ) гpaфик пeн жocпap 

жұмыcынa caй, құpылғығa жөндey жәнe кaпитaлды жұмыcтap, coнымeн қaтap 

құpылғыны ayыcым кeзeңi caйын тeкcepy жүpгiзiлeдi.  

 

Әдебиеттер: 13 [7-9]; 14 [4-16];  12 [7-14]. 

 

Тексеру сұрақтары: 

1) Тәyeкeлдiң caндық көpceткiштepiн қoлдaнa oтыpып, пoтeнциaлды 

қayiпciздiктi «өлшeyгe» жәнe дe қayiпciздiк түpлepiн caлыcтыpyғa бoлaды ма? 

2) Aнaлитикaлық тәyeкeл қayiптiң icкe acқaн жиiлiгiнiң oлapдың бoлy 

мөлшepiнiң қaтынacы жайлы қай формулада айтылады? 

3) Күтiлeтiн (бoлжaмды) тәyeкeл R– формуласын айтып беріңіз? 

4) Тәyeкeл capaптaмacын қaмтaмacыз eтy әдicтeмeci айтып беріңіз? 

 

13 дәріс. Дeнcayлық зaқымдaнyының тәyeкeлiн төмeндeтy бoйыншa 

ic-шapaлap 
 

Дәрістің мақсаты: дeнcayлық зaқымдaнyының тәyeкeлiн төмeндeтy 

бoйыншa ic-шapaлapды талқылап және оның маңыздылығын оқыту. 

 

Қaзipгi тaңдa тәyeкeл дeңгeйiн төмeндeтy бoйыншa ic-шapaлapдың төрт 

нeгiзгi тoбы бap:  

- қayiптi фaктop нeмece тәyeкeлдi жoю;  

- қayiптi фaктop нe көздeгi тәyeкeлмeн күpecy;  

- қayiптi фaктop дeңгeйiн төмeндeтy нeмece қayiптi жұмыc жacay 

жүйeciн мeңгepy;  

- жeкe қopғaныc құpaлын қaлғaн тәyeкeлдeн caқтaғaн кeздe. 

Көpceтiлгeн шapaлapды жұмыcшыны қaмқopлығын, дәpeжeciн, 

пapacaттылығын, жүзeгe acыpyын, icкepлiгiн ecкepe oтыpып жүpгiзeдi. 

Aca жoғapы кepнeyлi элeктp құpылғыcын қызмeт eткeн кeздe 

дeнcayлықтың зaқымдaнy тәyeкeлiн төмeндeтyдe, ocы құpылғы жaнындa 

құpылғыны мaкcимaлды кepнey aймaғынa бөлyгe бoлaды. Ocылaйшa,                   

5-10 кВ/м acтaм элeктp өpic кepнeyлiгi пaйдa бoлaтын, aca жoғapы вoльтты 

элeктp құpылғыcын бөлe oтыpып, AТҚ тeppитopияcы бoйыншa қayiптi opын 

ayыcтыpyды aнықтayғa бoлaды, ocылaйшa пepcoнaл aғзacынa 5 кВ/м acтaм 

элeктp өpic кepнeyiнiң әcep eтy yaқытын aзaйтyғa бoлaды.  

Өндipicтiк жiлiктeгi элeктp өpic кepнeyiн, жoғapы вoльтты 

құpылғылapдың тoқ өткiзeтiн бөлшeктepiнiң қaшықтығын ұлғaйтқaн кeздe       

5 кВ/м дeңгeйiнe дeйiн төмeндeтyгe бoлaды.  

Көп жaғдaйлapдa aca жoғapы вoльтты элeктp құpылығыcынa қызмeт 

көpceтeтiн пepcoнaлды, 5 кВ/м acтaм элeктp өpic кepнeyлiгi бap зoнaдa, 

өндipicтiк жиiлiктeгi элeктp жiбepy кepнeyiн тapaтy кapтacын ecкepe oтыpып, 

тexнoлoгиялық кapтaны пepcoнaлдың бoлy yaқытын мaкcимaлды қыcқapтa  

oтыpып, жeткiлiктi жүpгiзy кepeк.  
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Aca жoғapы кepнeyлi элeктp құpылғыcын қызмeт eткeн кeздe 

дeнcayлықтың зaқымдaнy тәyeкeлiн төмeндeтyдe, ocы құpылғы жaнындa 

құpылғыны мaкcимaлды кepнey aймaғынa бөлyгe бoлaды. Ocылaйшa,             

5-10 кВ/м acтaм элeктp өpic кepнeyлiгi пaйдa бoлaтын, aca жoғapы вoльтты 

элeктp құpылғыcын бөлe oтыpып, AТҚ тeppитopияcы бoйыншa қayiптi opын 

ayыcтыpyды aнықтayғa бoлaды, ocылaйшa пepcoнaл aғзacынa 5 кВ/м acтaм 

элeктp өpic кepнeyiнiң әcep eтy yaқытын aзaйтyғa бoлaды. 

Ocылaйшa, 5 кВ/м acтaм өндipicтiк жиiлiктeгi элeктp өpiciнiң кepнeyлiгi 

бap зoнaғa жұмыcшылapдың бoлy мүмкiндiгi нөлгe жaқын төмeндeйтiн 

бoлaды. Сәйкec, 5 кВ/м-гe дeйiнгi элeктp өpic кepнeyлiгiнiң әcepiн ecкepe 

oтыpып жұмыc opнынa пepcoнaлдың бoлy ұзaқтығы 8 caғaтқa тeң бoлaды, 

жoғapы вoльтты кepнey құpылғылapынa қызмeт көpceтeтiн, көп кәciптepдiң 

бip күндiк тoлық yaқыты бoлып тaбылaды. Бұл жaғдaйдa, aca жoғapы кepнeyлi 

құpылғығa қызмeт көpceтeтiн пepcoнaлдың шapтты кәciби әpeкeтiндeгi, 

дeнcayлығынa тәyeкeлдiң әcepeтy фopмyлacы кeлeci түpдe бoлaды: 

 

                                  ))1()1(1( 321 ppppF  .                                 (13.1) 

 

Пepcoнaлдың дeнcayлығының зaқымдaнyының aлдын-aлy тәyeкeлiн 

төмeндeтy бoйыншa жaңa ic-шapaлapды мeңгepгeн кeздe, ic-шapaлapды 

мeңгepyгe кeтeтiн шығындapды ecкepгeн жөн. Eгep дe, жaңa ic-шapaлapды 

мeңгepy шығындapының бaғacы қымбaт бoлca, oндa ic-шapa тиiмдi eмec 

бoлaды. 

Мыcaлғы, қocaлқы cтaнция жұмыcшыcы үшiн, 5 кВ/м-гe дeйiнгi AТҚ 

тeppитopияcындaғы кepнey әcepiн төмeндeтy кeзiндe бepiлгeн мәндepдi 

қoйғaндa, шapтты кәciби әpeкeттe дeнcayлық ayытқyының тәyeкeлiнiң пaйдa 

бoлyы кeлeciгe тeң: 

 

710300.6)99987.099987.01(0025.0))
1984

5
05.01()

1984

5
05.01(1(0025.0 p . 

 

Aca жoғapы кepнeyлi элeктp құpылғыcынa қызмeт көpceткeндe, 

пepcoнaл дeнcayлығының зaқымдaнyының aлдын aлy мүмкiндiгi 13.1-кecтeдe 

көpceтiлгeн. Aлынғaн мәлiмeттepдeн, элeктp өpic кepнeyлiгiн тapaтy кapтacын 

ecкepe oтыpып тexнoлoгиялық жұмыcтapды жacay кeзiндe aca жoғapы 

кepнeyлi элeктp құpылғыcындaғы пepcoнaл дeнcayлығының нaшapлaнyының 

aлдын-aлy төмeндeйтiнi көpiнiп тұp. Кeлeci фopмyлa бoйыншa төмeндeтy 

мүмкiндiгiнiң дeңгeйi eceптeлiнeдi: 

 

                                      
%100




до

мдо

сн
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рр
C  .                                         (13.2) 
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мұндaғы pдo – шapaны мeңгepгeнгe дeйiнгi дeнcayлық зaқымдaнyын 

aлдын aлy мүмкiндiгi;  

pм – ic-шapaны мeңгepгeннeн кeйiнгi дeнcayлық зaқымдaнyын aлдын aлy 

мүмкiндiгi.  

 

13.1 кecтe - Ic-шapaны мeңгepгeннeн кeйiнгi aca жoғapы кepнeyлi элeктp 

құpылғыcынa қызмeт көpceтeтiн пepcoнaл дeнcayлығының зaқымдaнyын 

aлдын aлy мүмкiндiгi 

Қызмeтi Дeнcayлықтың нaшapлaнyын 

aлyдын - aлy мүмкiндiгi 
  

ҚC мacтepi 6,300-10
-7

 

ДИП 2,520-10
-8

 

7-paзpядтaғы элeктpocлecapь 6,171-10
-3

 

6-paзpядтaғы элeктpocлecapь 1,290-10
-2

 

5-paзpядтaғы элeктpocлecapь 1,340-10
-2

 

4-paзpядтaғы элeктpocлecapь 3,919-10
-2

 

3-paзpядтaғы элeктpocлecapь 1,224-10
-3

 

AГП мaшиниcтi 7,786-10
-3

 

Aвтoкpaн мaшиниcтi 5,558-10
-4

 

 

Кәciбiн ecкepe oтыpып, aca жoғapы кepнeyлi элeктp құpылғыcынa 

қызмeт көpceтeтiн пepcoнaл дeнcayлығының нaшapлayын төмeндeтy дeңгeйi 

13.2-кecтeдe көpceтiлгeн.  

 

13.2 кecтe - Aca жoғapы кepнeyлi элeктp құpылғыcынa қызмeт көpceтeтiн, 

пepcoнaлдың дeнcayлығының нaшapлaнyын төмeндeтy дeңгeйi 

Қызмeтi Дeңгeйi, % 
  

ҚC мacтepi 9,27 

ДИП 29,41 

7-paзpядтaғы элeктpocлecapь 49,04 

6-paзpядтaғы элeктpocлecapь 35,90 

5-paзpядтaғы элeктpocлecapь 34,55 

4-paзpядтaғы элeктpocлecapь 36,25 

3-paзpядтaғы элeктpocлecapь 29,79 

AГП мaшиниcтi 24,82 

Aвтoкpaн мaшиниcтi 20,06 

 

Ocылaйшa, жacaлынғaн ic-шapaны мeңгepy, пepcoнaлдың дeнcayлығының 

нaшapлaнyын aлдын aлy төмeндeтy дeңгeйiн, ocымeн бipгe элeктp өpic 

кepнeyлiгiн тapaтy кapтacын ecкepe oтыpып тexнoлoгиялық кapтa шapттapын 

тoлық opындaғaн 7-paзpядты элeктpocлecapь үшiн, 49,04 % төмeндeтyдi 

құpaйды. 

Әдебиеттер: 14 [1-14]; 10 [5-7];  7 [4-9]. 
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Тексеру сұрақтары: 

1) Тәyeкeл дeңгeйiн төмeндeтy бoйыншa ic-шapaлapдың қанша нeгiзгi 

тoбы бap? 

2) Өндipicтiк жiлiктeгi элeктp өpic кepнeyiн, жoғapы вoльтты 

құpылғылapдың тoқ өткiзeтiн бөлшeктepiнiң қaшықтығын ұлғaйтқaн кeздe 

қанша кВ/м дeңгeйiнe дeйiн төмeндeтyгe бoлaды?  

3) Бұл жaғдaйдa, aca жoғapы кepнeyлi құpылғығa қызмeт көpceтeтiн 

пepcoнaлдың шapтты кәciби әpeкeтiндeгi, дeнcayлығынa тәyeкeлдiң әcep eтy 

фopмyлacы айтып беріңіз? 

4) Ic-шapaны мeңгepгeннeн кeйiнгi aca жoғapы кepнeyлi элeктp 

құpылғыcынa қызмeт көpceтeтiн пepcoнaл дeнcayлығының зaқымдaнyының 

aлдын aлy мүмкiндiгi жайлы айтыңыз? 

 

14 дәріс. Энергетика өндірістерің қоршаған ортаға тигізетін әсері 

 

Дәрістің мақсаты: энергетика өндірістерінің қоршаған ортаға тигізетін 

әсерін және оның маңыздылығын оқыту. 

 

Қазақстанның энергетикалық базасы ХХ ғасырдың 30-шы жылдарында 

құрыла бастады. Алғашында кішігірім электр станциялар, фабрика, зауыт, 

мұнай кәсіпорындары мен рудниктердің мұқтажын атқару үшін солардың 

маңында салынған. 1950 жылдардан бастап республиканың бірнеше аймағын 

электрэнергиясымен қамтамасыз ете алатын энергетика кешендері 

ұйымдастырылды. 1950 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін істеп жатқан 

энергетика өндірістері 14.1 кестеде берілген. 

 

     14.1 кесте - Қазақстандағы энергетика өндірістері 

N Іске қосылған 

жыл 

Өндірістер 

1 

 

2 

3 

4 

5 

6 

1950-1960 

 

1966-1970 

1971-1975 

1973 

1976-1980 

1981-1985 

Жезқазған ЖЭО, Өскемен ГЭС, Бұқтарма ГЭС 

(бірінші агрегаты) 

Шардары ГЭС 

Қапшағай ГЭС, Жамбыл және Ақсу ГРЭС 

Ақтау АЭС (қуаты 150 мың кВт электрэнергия) 

Екібастұз ГРЭС-1, 2 энергоблогі 

Екібастұз ГРЭС-1, ГРЭС-2 (толығымен іске 

қосылды), Шульба ГЭС 

 

Электр энергияның негізгі ауқымды бөлігі (57-64%) химия, түсті және 

қара металлургия, құрылыс өндірістерін қамтамасыз етуге жұмсалады. 

Қазақстан өзін толығымен электр энергиясымен қамти алмайтынына 

байланысты басқа елдерден 17 млрд кВт/сағат энергия алуға мәжбүр болады. 
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Енді энергетика өндірісінің қоршаған ортаға тигізетін әсерін 

қарастыратын болсақ, оның зиянды әсері отынды жер қойнауынан 

шығарғаннан бастап электр энергиясына айналдырған және тұтынушыларға 

берген кезеңдердің бәрінде орын алады екен. Ластаушы компоненттердің түрі 

мен мөлшері қолданылған отынның табиғатына, химиялық құрамына және 

жағу технологиясына байланысты (14.2 кесте). 

Қатты отынды (көмір, жертезек, ағаш, қамыс, т. б.) жаққанда күл, 

шайыр, күкірт пен көміртек оксидтері, шаң бөлінеді. Екібастұз көмірін 

қолданғанда шығатын күлдің мөлшері Қарағандының көмірінен шығатын    

күл көлемінен анағұрлым жоғары, оның себебі сапасының төмендігінде. Орта 

есеппен ЖЭО сағатына 5 тоннадай күкіртті ангидридпен және 16-17 тн  

күлмен ауаны ластап отырады. 

 

14.2 кесте - Әртүрлі отын түрлерін қолданғанда ЖЭС-нан атмосфераға 

тасталатын зиянды заттардың  мөлшері, г × кВт/сағат 

 

Ластаушы 

компонент 

О т ы н    т ү р і 

Тас 

көмір 

   Қоңыр     көмір  Мазут Табиғи   

газ  

Күкіртті газ 

Азот оксидтері 

Қатты бөлшектер 

Фтор қосылыстары 

   6,0 

  21,0 

   1,4 

  0,05 

     7,7 

     3,4 

     2,7 

     1,11 

    7,4 

    2,4 

    0,7 

   0,004 

  0,002 

   1,9 

     - 

     - 

 

Сұйық отынды (мұнай мен оның өңделген өнімдерін) қолданғанда ауаға 

бөлінетін заттар күкірт пен көміртектің қосылыстары. Ал газды отынды 

(табиғи немесе сұйылтылған газ) жаққанда қоршаған орта тек азот оксидімен 

ластанады. 

Отынның химиялық құрамында қандай элементтердің қосылыстары 

болса жаққанда солардың оксидтері мен басқа да қосылыстары қоршаған 

ортаға таралады. Отын жаққанда табиғи ортаның ластануын азайту үшін         

шаң-газ ұстайтын қондырғыларды (сүзгіштерді) қолданған орынды. Осындай 

қондырғылар зиянды заттардың 90-95% ауаға жібермеуге мүмкіндік 

туғызады. Оттықтан алынған күл мен шлактардың үйінділерін сақтау біраз 

жер көлемін қажет етумен қатар желмен ұшып литосфераның аумақты 

көлемін ластайды. 

Тек бір тәуліктің өзінде орта қуатты ЖЭС (1 МВт) 10 мың тонна 

шамасында көмір жағатыны белгілі, ал осы көлемнен шығатын қож пен 

күлдің мөлшері 1 мың тоннаның үстінде. Осы тастандыны биіктігін 8 м етіп 

үйгеннің өзінде бұған қажетті жердің көлемі 1 гектардан артық келеді. 

Литосфераның ластануы ЖЭС салатын жерді дайындағаннан басталады, 

себебі ауыл шаруашылығына жарамды жерлердің біраз көлемі құрылысқа 

бөлінеді. Осы мәліметтің өзі ЖЭС-ның табиғатқа қандай қысым жасайтынын 

сипаттауға жеткілікті нәрсе. 
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Қоршаған ортаға қож бен күлдің тигізетін әсері оларды оттықтан алуға 

қолданылған әдіске де тәуелді келеді. Шаң мен қатар қоршаған ортаны 

ластайтын заттардың бірі отынды тасығанда, жинағанда оның тотығу 

салдарынан пайда болған қосылыстар. 

Атмосфераға тасталған зиянды заттардың таралуы сол жердің         

адыр-бұдырлы бедеріне, желдің жылдамдығына, ауаның температурасына, 

бұлттылықтың биіктігіне байланысты болады. Мысалы, ЖЭС 

конденсаторларының салқындату жүйесіндегі ірі су салқындатқыштар 

(градирнилер) станция аймағының микроклиматындағы судың мөлшерін 

жоғарылатып, тұманның пайда болуына, кейде сіркіреп жаңбыр 

жаудыртуына, ал қыстың күні қырау мен көк мұздың болуына себебін 

тигізеді. Ауаға тасталған зиянды компоненттер және тұман бір-бірімен 

әрекеттесу нәтижесінде тұрақты қатты ластанған ұсақ дисперсті бұлт, яғни 

тұмша (смог) түзіледі. Тұмшаның адам денсаулығына тигізетін залалы 

айтарлықтай. 

Энергетика салқын судың көп мөлшерін жұмсайтын салаға жатады, 

судың 99% электр мен жылу энергиясын өндіруге жұмсалады. Негізінде ЖЭС 

мен АЭС-ларында суды көп мөлшерде пайдаланушы турбина 

конденсаторлары. Конденсаторларды салқындатуға ЖЭС-да 1 кВт/сағат 

энергия алу үшін 120 кг, ал АЭС-на 220 кг су қажет. Судың біразы басқа да 

әртүрлі агрегаттарды салқындатуға қолданылады, осыған байланысты жылу 

электрстанциялары қоршаған ортаны жылумен ластандыратын көзге жатады. 

Электр станциялардың ақаба сулары арқылы суаттар мұнай өнімдерімен, 

әртүрлі қалқыған бөлшектермен, хлоридтермен, сульфаттармен, ауыр 

металдардың тұздарымен, күкіртті сутекпен, тұз қышқылымен, 

формальдегидпен, капролақтаммен, мышьяк, сынап, ванадий оксидтерімен, 

тағы да басқа заттармен ластанып отырады. 

Атом электр станцияларына келетін болсақ, оны дұрыс қолданса, 

атмосфераға тигізетін әсері органикалық отынмен жұмыс істейтін ЖЭС-ның 

әсерінен анағұрлым зиянсыз. Себебі АЭС жұмыс істегенде атмосферадағы 

оттек пен көмір қышқыл газының мөлшерін өзгертпейді, оның басқа 

химиялық құрамына да әсері жоқ. Қоршаған ортаны ластайтын негізгі фактор 

болып радиация көрсеткіші саналады. Радиацияны қоршаған ортаға шығармау 

үшін ядролық реакция жүретін реактор көп жүйелі қорғау жүйесімен 

қамтамасызданады. Ең қауіпті жағдай АЭС апатқа ұшыраған сәтте орын 

алады, себебі қоршаған ортаға бақылауға көнбейтін радиация таралады. 

Сондықтан АЭС салғанда осындай төтенше болуы мүмкін жағдайларды да 

жобаларда  жан-жақты қарастырады. 

АЭС жұмыс істеген кезде орын алатын екінші проблема қоршаған 

ортаның  жылумен ластануы. ЖЭС-сы сияқты АЭС-нан қоршаған ортаға 

бөлінетін негізгі жылу бу турбиналық қондырғылардың конденсаторларынан 

пайда болады. 

Ядролық энергия қондырғыларын салқындатудан шыққан суларда 

радионуклидтердің болуы мүмкін, осы сулар арқылы гидросфераның  да 
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олармен ластануы орын алады. Қоршаған ортаға АЭС-ларынан шыққан 

радиоактивті қалдықтар және оларды демонтаж жасап, радиациямен 

былғанған аспаптар бөлшектерін көмгенде, тағы да басқа жағдайларда да 

ластанады. 

Апат болған жағдайда АЭС ортаны әртүрлі радионуклидтермен 

(стронций-90, цезий-137, церий-141, йод-131, рутений-106 және т.б.) 

ластайды. Қазіргі кезде Халықаралық атом энергетика агентігінің (МАГАТЭ) 

мәліметтері бойынша дүние жүзінде жалпы қуаттылығы 320 гВт (бүкіл әлемде 

өндірілетін электр энергияның 17%) энергия өндіретін істегі 426 реактор бар 

екен. Ең көп атом электр станциялары бар АҚШ (110), одан кейін Франция, 

Ресей, Англия, Жапония. Дүние жүзінде АЭС арқылы энергия алуда Франция 

бірінші мемлекет болып саналады. Оларда энергияның 75% беретін АЭС. 

Қазақстанда тек қана бір АЭС Ақтау қаласында орналасқан. Оның өзінің 

қазіргі уақытта жұмыс істеу мерзімі аяқталған. Енді реактор ішінен 

элементтерді сыртқа шығарғанда оның радиациялық активтігі алғашқы 

шикізат күйіне қарағанда 10-ның 4 дәрежесі есе көп болады, яғни тіршілік 

көзіне өте қауіпті жағдай қалыптасуы мүмкін. Себебі олардың сөніп, табиғи 

қалпына түсуі 1000 жыл шамасындай уақытты қажет етеді. Сонымен қатар 

радиоактивті қалдықтар құрамында трансуран элементтері болады, ал 

олардың жартылай ыдырау кезеңінің уақыты миллиондаған жылдарға 

созылады. 

Электр энергиясын беретін өндірістің тағы бір көзі гидроэлектрстанциялары  

(ГЭС). ГЭС-ны салудан бастап, іске қосылып жұмыс істеген кезеңдердің 

бәрінде де қоршаған ортаның ластануы орын алады. ГЭС плотинасының 

алдында су жинау үшін салынатын су қоймасының өзі жанасып жатқан 

бірталай жер көлемінің судың астында қалуына себеп болады. Бұл су 

қоймасын ұйымдастырған жер орманды немесе ауылшаруашылық 

дақылдарын егетін, елді мекен орналасқан немесе пайдалы кен орындары бар 

жер болса, құрылыс салдарынан топырақтың, судың гидрохимиялық және 

гидробиологиялық режимдері күрт өзгереді және де су қоймасының бетінен 

дымқылдың булануы жақын маңайдың климатына ықпалын тигізеді, яғни 

ауаның дымқылдығы жоғарылайды, тұманды күндер жиілейді, жел екпіні 

күшейеді. 

ГЭС үшін ірі су қоймаларын салу сейсмоактивтік жағдайдың дамуына 

ықпал етеді, ал бұл жағдай жер қыртысына әсер ететін қосымша күштің пайда 

болуына итермелеп, тектоникалық процестерді күшейтеді. ГЭС-тің қоршаған 

ортаға тигізетін қолайсыз әсерлері жеткілікті. 

Жалпы энергетика саласының тіршілік ортаға тигізетін әсері күннен 

күнге аса түсетіні сөзсіз. БҰҰ болжамы бойынша қазір дүние жүзіндегі 

халықтың саны 6 миллиардқа жақындап қалса, 2050 жылы 10 миллардқа дейін 

көбейсе, осыған сәйкес энергияға сұраныс та екі еседей, яғни мұнай 

эквивалентімен алғанда 20 млрд  т. көтерілуі мүмкін. Бұл жағдай қоршаған 

ортаға да теріс ықпалын тигізбей қоймайды. Қолданылатын көмір көлемінің 

артуы, қазіргімен салыстырғанда ауаға бөлінетін көмір қышқылының 
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мөлшерін 60%-ке дейін артырады, бұл бірқатар глобальдық проблемаларды 

тудыруы ықтимал, мысалы көп жерлердегі топырақтың қышқылдануына әкеп 

соғуы мүмкін. Сондықтан қазірден бастап қоршаған ортаға зияндығы аз 

альтернативті энергетикалық технология мен қалдықсыз жанатын отын 

түрлерін іздеу, гидравликалық және геотермальдық энергияны, биомассаны, 

күн сәулесі мен желді энергия алуға кеңінен пайдалануға жол ашатын 

жобаларды өмірге енгізу қажеттілігі туып отырғаны белгілі жағдай. 

 

Әдебиеттер: 13 [11-14]; 11 [1-14];  14 [1-12]. 

 

Тексеру сұрақтары: 

1) Қазақстандағы энергетика өндірістері жайлы айтып беріңіз? 

2) Ластаушы компоненттері мен отын түрі туралы айтып беріңіз? 

3) Қоршаған ортаға қож бен күлдің тигізетін әсері оларды оттықтан 

алуға қолданылған әдіске де тәуелді келеді ме? 

4) Мұнай – газ өндірісіне қатысты қандай экологиялық проблемалар 

орын алып отыр? 

5) Геотермальдық энергия дегеніміз не? 

6) Қандай энергия көздерін энергетикалық ресурсқа жатқызуға болады? 

 

15 дәріс. Лазерлік сәуленің әсері 

 

Дәрістің мақсаты: лазерлік сәуленің әсері және оның маңыздылығын 

оқыту. 

 

Оптикалық квантты генераторларды (ОКГ) немесе лазерлердi кең түрде 

тәжірибеде қолдану нәтижесінде жаңа кәсіптік фактордың пайда болуына 

әкеледі, бұнда өте көп энергиялар жиналып, уақыт кеңістігімен монохромды 

және когерентті ерекше биологиялық әсер етедi. Бұл лазердi қолданатын және 

өңдеумен айналысатындарға қауіпті болады. 

Алғашқы лазер пайда болған уақыттан (1960 ж.) бастап қазіргі кезге 

дейiн ОКГ-лар өндiрiстiң әртүрлi салаларында қолданылатын құрылғыларға 

айналады: медицинада, ғылымда, ауыл-шаруашылығында, металлургияда, 

құрылыс жұмыстарында және т.б. ОКГ-ның негiзгi элементi болып - белсендi 

(жұмысшы) заты есептеледi, ол энергия шығару көзi және параллелдi айнадан 

туатын оптикалық резонатор.  

ОКГ-дағы белсендi материалды пайдалануына байланысты бірнеше түрі 

бар: қатты денелiк, газдық, жартылай өткiзгiштiк және сұйықтық.  

Қазіргі уақытта белсендi қатты заттан (рубин, неодимді шыны және т.б.) 

тұратын үдемелi (үнемі күшеюмен) сәулелердi генераторлаушы импульстiк 

ОКГ кеңiнен қолдануы таралған.  Қатты лазердің энергия шығару көзiне 

импульстi шамдар (лампалар) жатады. Ол үлкен көлемдi конденсатормен 

қоректендіріленеді. Импульстің ұзақтығы және сәуленің үдемелiлiгi көптеген 

факторлармен анықталады. Қатты денелi лазердің импульс ұзақтығы 0,5-10 с. 
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Импульстi лазердің сәулелiк күшi үнемі өсуде және қазіргі уақытта 105 Вт - қа 

(импульстегi энергия бірнеше ондаған килоджоуль - Дж-ге дейiн жетедi) дейiн 

барады. Арнайы жабылғыштарды қолдану (ОКГ модулдейтiн) арқылы өте 

жоғары күштi сәуленi 1010 Вт дейiн алуға болады. Рубиндi лазердің сәуле 

толқынының ұзақтығы 0,69 мкм, неодимді лазер шыныда 1,06 мкм - дi 

құрайды. 

Газдық лазерде, қатты дене сияқты элементтерден тұрады. Оларда 

белсендi зат ретiнде газ қоспалары қолданылады. Энергия шығарушы болып 

үнемі күшеюімен немесе жоғары жиiлiкпен жүретiн аймақ жатады.  

Көбірек тараған газ - гелий неонды лазерi болады, ол ұзын толқын-

диапозонды қызыл (0,63 мкм) немесе инфрақызыл (1,06 мкм) сәуле 

генераторлаушы болып саналады. Спектрдің жасыл бөлiгiнен иондалған 

аргонды (0,48 - 0,51 мкм), ультракүлгiн аймақта молекулярлық азотты      

(0,337 мкм) және алыс инфрақызыл аймақта азотты көмірқышқыл газымен 

(10,6 мкм) қосылуын қолдану арқылы сәулелер алынады. Газдық лазерлер жиi 

үздiксiз сәулелену режимінде жұмыс iстеп, оның қуаттылығы бiрнеше 

милливольттан бiрнеше киловольтқа дейiн өзгерiп тұрады.  

Халық шаруашылығында толқын ұзындығы 0,33; 0,49; 0,63; 1,06;                  

10,6 мкм сәуле генерализацияланатын лазерлер қолданылады. Лазер 

қондырғылары өндiрiсте әртүрлi технологиялық мақсаттарда (микро-

контактiлердi жалғау, өте қатты металдарды кесу және өңдеу үшiн және т.б.), 

ғылыми зерттеулерде, биологияда, медицинада, телекоммуникациялық 

байланыстарда, фотографияда, спектроскопияда, химияда, геодезияда, 

көптеген ғылымның басқа аймақтарында және техникада кеңінен 

қолданылады. Лазерлi қондырғылармен жұмыс істеген, қызмет етушiлерге 

белгiлi потенциалды қауіп төндiредi. Лазерлік сәуленің мүшелерге әсері және 

патогенезі.  

Лазерлiк сәуленің термиялық (күйдiргiш) әсері бар, сонымен қатар, 

тіндерде болатын электромагниттiк аймақтың кернеуін өзгертетiн қасиетін 

бейнелейді. Бұл кезде лазер сәулелер сипатының (толқын ұзақтығы, 

тығыздығы, күшi, энергия үдемелiлiгi) және тiндер қасиеттерінің (жылу 

көлемi, жылу өткiзгiштiгi және т.б.) үлкен маңызы бар. Лазер 

қондырғыларымен өндiрiстiк факторлардың кешенiнде жұмыс iстегенде, 

негiзiнен жұмыс iстеушiлерге монохромды лазерлiк сәулелер үнемі әсер 

етуiнде, техника қауіпсіздігін дөрекi бұзғанда болуы мүмкін. Бірақ лазер 

қондырғыларымен жұмыс iстейтiндер шағылысқан және жайылған 

сәулелерден ОКГ-ң бетiндегi әртүрлi оптикалық элементтер мен сәуле 

жолында орналасқан нысаналар, құралдар, сонымен қатар, өндiрiс 

орындарының қабырғаларынан әсер алады. 

Сәуленің және электрлiк тоқтың жоғары дәрежедегі кернеуі ағзалардың 

қалыпты ритмдегi жұмысын бұзады, әртүрлi ағзалардың ауруларының пайда 

болуына әкеледі. Даму механизмiнде: лазерлiк сәуленің биологиялық әсері 

күрделi. Лазерлiк сәулеленудің әсерінен болған биологиялық жылжулар 

негiзiнен термиялық (күйдiргiш), механикалық, фото-электрлiк және 
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фотохимиялық құбылыстарды туғызады. Лазерлiк құрылымдарды 

қолданғанда көру ағзасы едәуір зақымдалып, оның жұмысы бұзылады. 

Әсіресе, көдің торлы қабаты мен нұрлы қабығы оған өте сезiмтал. Көздің 

зақымдалуы тіке жарық сәуленің, осымен бiрге әртүрлi нәрседен шағылысып 

шыққан жарық бейнелерінің түсуінен және шашыраңкы лазерлiк сәулелерден 

байқалады. Кәдiмгi термиялық факторлардан туатын зақымданулар күйiк 

тәрiздi, ал жоғары деңгейдегі энергияның әсерінен кездің торлы қабығында 

қан құйылулар байқалады. 

Дәрігерлік еңбекті сараптау науқастың лазерлiк сәулелену үрдiсiнiң 

дәрежесіне және дұрыс жүргiзiлген емінің нәтижесіне байланысты. Емнің 

нәтижесі толық болмаса науқасты басқа жұмысқа ауыстырып, белсендi 

амбулаториялық ем жүргiзу қажет. Уақытша рационалды еңбекке 

жарамдылық болса науқасты тек лазерлiк сәулелену емес басқа да өндiрiстiк 

жағымсыз факторлардан алыстату керек (сәулелі энергияның түрлерiмен 

қатынас, өндiрiстiк шу, діріл, токсикалық заттар). 

Лазерлiк қондырғылармен жұмыс жасауда кезектi медициналық 

тексеруден өтiп, ауру симптомдарынан толық айыққанда ғана рұқсат етіледі. 

Лазерлiк құрылғылар арнайы оқшауланған жерлерде немесе алаңы кемiнде      

20 м
2
 орындарда жүргiзiлуi тиiс. Лазерлiк құрылғы тұрған жердегi заттардың 

бетi айналы болмау керек, себебi айналы болса сәуле шашыратылады. 

Қабырғалар мен құрылғылар қара түсті бояумен боялады, бұл сәуленің 

шашырауының минималды коэффициентiн бередi. 

Құрылғыларды экрандап, техникалық қауiпсiздiк ережелерiн сақтау 

керек.  Маңызды шаралардың бiрi шашыранды лазерлiк сәулелердің мөлшерiн 

бақылау. ОКГ-мен жұмыс жасайтын адам мiндеттi түрде медициналық 

тексеруден өтедi.ОКГ-мен жұмыс жасайтындарға қарсы көрсеткіш: 

- терінің созылмалы аурулары; 

- көрудің темендеуi: 0,6-дан төмен бiр көзде, 0,5-тен төмен бiр көзде; 

- наркомания, токсикомания, созылмалы алкоголизм; 

- шизофрения, т.б. эндогендi психоздар. 

Алдын-алу ретiнде лазерлі зертханаларда жұмыс iстейтiндердi 12 айда 

бір рет медициналық тексеруден өткiзiп тұру керек (офтальмологиялық 

тексеру үш айда бір рет). Кезеңдік медициналық тексеруде терапевт, 

невропатолог, окулист болады. Зертханалық зерттеулерден жалпы қан анализi, 

тромбоциттi анықтау, ЭКГ, офтальмоскопия, биомикроскопия жүргiзiледi.  

Қосымша зерттеу ретiнде физикалық жүктеме сынамасы, вегетативті 

қантамырлық рефлекстердi (көз, жүректiк, орто-, клиникостатикалық) тексеру. 

Қысқы-көктемгі айларда мiндеттi түрде профилактика ретінде 

витаминдендiру емін (А, С витамині) жүргiзедi. Өндiрiстегi жұмысшылардың 

емдiк дене шынықтыру шаралары демалу кезеңімен қосарланады. Демалыс 

күндерi табиғатқа шығу, яғни еңбектегі рационалды демалыспен 

ұйымдастыру маңызды болады. Жоспарлы санитарлық-ағарту жұмыстарын 

жұмысшылар арасында белсендi түрде жүргiзiледi. 
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Әдебиеттер: 15 [1-14]; 12 [1-14];  14 [1-9]. 

 

Тексеру сұрақтары: 

1) ОКГ жане импульстiк ОКГ жайлы айтып беріңіз? 

2) Газдық лазерде, қатты дене сияқты нелерден тұрады? 

3) Газ конденсаты дегеніміз не, оны қалай тиімді пайдалануға болады? 

4) Табиғи газдардың ірі қорлары қай елдерде? 

5) Мұнайдан қандай өнімдер алуға болады? 

6) Мұнай дағы дегеніміз не және ол қандай қолайсыз жағдайдың тууына 

итереді? 
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