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Конкурстық жұмысқа аннотация. 

 

       Соңғы   жылдары   эколгиялық   мәселелердің    туындауы     адамзатты  

қатты алаңдатуда.   Сондықтан   энергия    өндіру       барысында ,      

альтернативті      және   тиімді    жолдармен   алу     мәселелері     кең    

қарастырылуда .   Жаңа     баламалы   энергия     көздерін    игеру   бүгінгі   

күннің    өзекті    мәселесі   болуда .   Айналадағы   ортаның     шамадан  тыс      

ластануын ,    осы   болашақтың    баламалы   энергиясын     игеру    арқылы ,        

азайтуға    болады .     Бұл    жұмыста      автор     дәстүрлі   емес   энергия     

түрлерін        зерттей    отырып,      олардың     шығу   тарихы ,     түзілу   

механизмдері ,    құрамы ,    қолданылуы   мен   оларды     алу   әдістері       

жайлы     жалпы   мәлімет   береді  .    Қазақстанның    орталықтан    шалғай     

аудандарында     оларды   игеру ,    қолданысқа    енгізу,    энергетикалық    

тапшылықты     жоюға    мүмкіндік   берер   еді . 

   Осы   ұсыныстарды     пайдалану  барысында ,      біршама   жетістіктерге    

жетуге   болар   еді .   Қазіргі   кезде   электр  қуатын   үнемдеуіміз   қажет.  

Сондықтан  электр  энергиясын  үнемдеу  үшін  және    экологиялық   

проблемаларды  тоқтату  үшін   Стирлинг  қозғалтқышын пайдалануды   

ұсынамыз.   

  Мақсаты: дәстүрлі емес   энергия   көздерін   пайдалана  отырып ,  

Стирлинг  қозғалтқышын   қозғалысқа   келтіру және  электр қуатын алу . 

Гипотеза: Адам өміріне қажетті тиімді әдістер   арқылы  энергия  алу . 

Мақсаты:    « Лас »  өндірістерді   ығыстырып ,  орнына   болашақтың , 

баламалы ,   дәстүрлі емес   энергия   көздерін   пайдалана  отырып ,  Стирлинг   

қозғалтқышын   қозғалысқа   келтіру   арқылы     арзан ,   тиімді   энергия   алу . 

   Ғылыми зерттеу жұмысының кезеңдері: 
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Тақырыпқа   байланысты   әдебиеттер мен  жұмыс; 

Стирлинг  қозғалтқышы   арқылы   жылу   алу   мөлшерін   зерттеу   жұмысы . 

 Берілген   жұмыс   бойынша   нәтиже   және  қорытынды   шығару; 

  Эксперименттің әдісі:  

  Стирлинг  қозғалтқышы қондырғысының   артықшылығы мен 

кемшіліктерін зерттеу; 

  Дәстүрлі емес энергия   коздерін пайдалана отырып Стирлинг 

қозғалтқышына генератор арқылы  ток көздерін алыну жолдарын қарастыру ; 

  Жұмыстың жаңашылдығы: Бұрын пайдаланылмаған Стирлинг 

қозғалтқышын    дәстүрлі  емес   энергия   көздерін    пайдалана  отырып ,  

өндіріске    енгізу  жолдары . 

 

Кіріспе 

 

       Соңғы кезде дәстүрлі емес энергия көздері – күн сәулесі,  жел,  биогаз  , 

теңіз ағыстарынан   энергия   алу  түрлері   кеңінен  қолданылып   жүр. 

Олардың кейбіреулері, мысалы  Стирлинг  қозғалтқышы  арқылы  энергия  алу . 

Дәстүрлі    емес  энергия көздерін пайдалана отырып,  электр  энергиясын   

өндіру.  Олардан алынған   энергиядан,    тұрмысқа  қажетті  отын   ретінде    

қолданылады.   Стирлинг   қозғалтқышын   пайдалана  отырып ,   экологиялық   

мәселелерді   азайту  болып  табылады . Сондай-ақ,  өңделген электр энергиясы 

мен алыс елді мекендерді   электр жарығымен  қамтамасыз  ету.   Бұл   электр  

энергиясын  экологиялық  тұрғыдан таза, ауаны  ластамайды . 

  Осы орайда бұл жұмыстағы негізгі мақсатым: 

Дәстүрлі емес  энергия  көздерін  пайдалану ,    арқылы   энергия   алу .   

энергия  алудағы  жаңа  жолдарын  тауып  өндіріске  енгізу.  

   Ол үшін төмендегідей міндеттер қойылды:  

1 .Дәстүрлі  емес  энергия   көздерінің   түрлерін  зерттей   отырып ,     энергия  

алыну   жолдарын   зерттеу;  

2 .Дәстүрлі   емес  энергия  көздерінің   түрлерін және  Стирлинг  

қозғалтқышын  пайдалану   арқылы  энергия  өндіруді ,    Қазақстанда  . қалай 

пайдаланатынын зерттеу; 

3. Энергия   алудың тиімді әдістерін іздестіру; 

4. Стирлинг  қозғалтқышының   құрылысы  мен  одан  энергия   алу    жолдарын   

зерттеу;  

 

Әдебиеттерге   шолу 

 

      Соңғы жылдары энергияны  альтернативті және тиімді жолдармен алу 

мәселелері өте кең қарастырылады. Бұнда жалпы дәстүрлі  емес   энергия  

көздері  жайлы ақпарат, оның түрлері  ,  шығу   тарихы, басқа елдерде оны   алу 

әдістері, қолданылуы және әр түрлі   жағдайда  қолданылуы  қарастырылды.    

Оларды  пайдалану  барысыда   туындайтын  мәселелер  мен  қолдану   

технологиясы және  олардың   зиянды   жақтары  мен  пайдалы   жақтары   



4 

 

қарастырылады. Ауаны   ластамайтын   жаңа   баламалы   энергия өндіру    

заманның   талабы . 

        Дәстүрлі   емес   энергия   көздерін    біртіндеп   қолданысқа   енгізу   

жолдарын   қарастыра  отырып ,    оның   тиімді   жақтары   қарастырылады 

Біріншіден -      Ауаны   ластамайтын   жаңа   баламалы   энергия    өндіру    

заманның   талабы,   оны   өндіріске  енгізу . 

Екіншіден  -  Стирлинг қозғалтқышы  мен  жұмыс   істеу  барысында , 

жағымсыз иістері және   діріл амплитудасы болмайды басқаша айтқанда 

экологиялық  таза ,   тиімді . 

      Теориялық бөлім  

Дәстүрлі  емес   энергия   көздері   жайлы  мәлімет . 

     Кез- келген  мемлекеттің  экономикалық   қуатын  анықтайтын  басты  

фактор ол  - энергетика.    Ғылымды   дамыту   үшін   адамзат  энергияға   

жүгінеді,  қуатқа  тәуелді .    
      Адам   баласының  энергетикалық    сұранысы  күннен -  күнге  артуда .   

Энергияға   деген  қажеттілік    мысалы ,  1930  жылы  бүкіл  әлемде 300 млрд  

кВт-сағат   энергия  өндірілсе, ал қазір  60 000 млрд кВт-сағат   энергия    

өндірілуде. Бұл өте үлкен    көрсеткіш . Атмосфераға түрлі  жанғыш   заттардың      

жануы    нәтижесінде   миллиардтаған   тонна     көмірқышқыл   газы   ауаны  

ластауда .  Қазіргі   лас  ауаның құрамы   көміртегі  тотығы,   күкіртті    газдар,   

ыс   күйе ,  метал  қосылыстары   т. б .  улы  газдардан  тұрады.  Бүгінгі   сіздің  

тыныстап  отырған   ауаңыз   осындай   құрамдардан  тұрады . Бұлар  тірі   

ағзалар  үшін  кері  әсер  беруде.  Атмосферадағы    көмірқышқыл газының   

мөлшері  өсіп  отыр,  соның   салдарынан  атмосфера   температурасы 

жоғарылап , табиғаттағы  табиғи   тепе - теңдіктер   бұзылуда.  

     Экологиялық   апат  бір  ғана  өңірден   немесе  бір  елден   сұралатын    

жауап  емес ,  жалпы  адамзат   баласынан  сұралатын   заманның   зор  

талабы.  Ендеше,  жаңартылатын  энергия  көзіне   көшу,  заманның   

талабы.       

    Республикамызда   қуат   көздерінің   балама   түрін   дамытуға   

арнаулы  Дүниежүзілік   көрме     Астанада   2017  жылы   өткізгелі  отыр .  

Оның негізгі  мақсаты  -  индустрияландырудың   нышаны   және техникалық,  

технологиялық   табыстарды   көрсету   үшiн   ашық   алаң   болып табылатын        

халықаралық көрме   болып  табылады . 

      Ал менің ұсынысып  отырған   ғылыми   жобамның     мақсаты -   туындаған     

проблеманы шешудегі     энергетикалық      сұранысты    қанағаттандыра    

алатын   энергия   көзі – жел,   күн, биогаздан    басқа   энергия    өндірудің   бір  

түрі     Стирлинг    қозғалтқышы    арқылы   арзан  және    таза     энергия    

өндіруге  болады .     

     Бүкіл   әлем    ғалымдарының ,  ізденістерінің   арқасында  баламалы   

энергия  көзін  табуды  мақсат  етіп   қойды.  Ол    дәстүрлі   емес  энергия  

көздерін өндіріске  енгізді.  Оған   жел,   күн энергиясы, геотермиялық энергия, 

биомасса,  су     ағынының   энергиясы,  мұхиттардағы   тасу   мен   қайту   

кезіндегі   судық   көтерілуінен    болатын    энергиясы ,  және  баламалы   

қозғалтқыш деп аталатын « жаңа » балама отын  пайдалану  жатады.   Қалпына  
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келтіретін    дәстүрлі     энергия   көздерінің,   қор  көздері   ешуақытта   

сарқылмайды  және  таза.  

    Қуат    жетіспеушілігі      мәселесін  шешудің  бір амалы – қуатты      үнемдеу.  

Қуатты     үнемдеуге    бағытталған      шаралар      Қазақстандағы    нағыз     

балама    қуат            көздері     болып    табылады.     2008     жылдың    ақпан     

айындағы     Қазақстан    халқына     жолдауында       президент     

Н.Ә.Назарбаев    электр    қуатын     жаппай    үнемдеу     қажеттілігіне     

ерекше    назар     аударып,     кәсіпорындарды     қуат    үнемдейтін     және     

қоршаған    ортаға     зиянсыз     келетін     технологияларды      ендіруге     күш     

жұмсауға      шақырды.    Энергия      мен    қорларды       үнемдейтін      

технологияларды       дамыту    барған    сайын     өзекті     мәселеге  айналып     

барады. 

    Мұхит  суының  тасу  және  кері   қайту   энергиясы     

 Мұхит   суының  жоғары  көтерілуі    және   кері  қайтуы   тәуліктің     әрбір   

алты   сағатында   қайталанып   отырады .  Бұл  құбылыс  Ай  мен  Күннің    

тартылуы  әсерінен   гравитациялық    процесі   әсерінен   болады .    Мұхит   

толқынының    жағалауға    қатты  соғуы ,  кері   қайтуы   кезінде    энергия   

алуға болады .  Бірақ   бұлай  энергия   алу   көптеген   шығын    және    

техникалық  -  инженерлік    құрылыстарды   талап  етеді .  

   Ағыстар    энергиясы      

   Мұхит   ағыстарының   бойында   орасан  зор  энергия   қуаты    бар   бірақ    

қиыры  жоқ  мұхит  айдынынан   энергия  өндіру   көптеген  қиындықтар  

тудырады .   Сондықтан  ағыстан  энергия    өндіру    тиімсіз   және    Қазақстан  

үшін   мұхиттар  өте   қашықта   орналасқан .    

   Геотермалды     энергия 

     Қазақстанда   жер  асты  ыстық  суларының   қоры   мыңдаған   км –ге   

созылып   жатыр.    Жер  асты   ыстық   суларының   тиімділігі    жоғары   

болғаны  мен   оны  қолдану     мүмкін  емес . Жер  асты  суларының  

температурасы  100-200  градус   және оның   қысымы   төмен.   Қазақстандағы   

термалды  су   көздері   өнеркәсіп   орталықтарынан, шалғай  орналасқан   

сондықтан  халық   шаруашылығы  салаларына  пайдалану  мүмкіндігі    болмай   

отыр . 

    Елбасы  индустриялық   революция   жайында айта  келе, « технологиялық   

жаңалыктар   әлемдік  нарықтардың   құрылымы   мен  қажеттіліктерін   

өзгертеді.   деді . Таза   әрі   жасыл  энергия   көздерінің   негізінде,   сланстық   

газдарды  өңдеуден,  биоотын   өндірісінен   энергия  алудың   жаңа тәсілдерін  

енгізу   қажет .  Біз  осы   үдерістердің      қатысушысы   болуымыз   керек», -   

деп түйді   Мемлекет басшысы   Н .Назарбаев .    

   Ал   менің   ұсынысып   отырған   ғылыми   жобамның     мақсаты -   

туындаған     проблеманы шешудегі     энергетикалық      сұранысты    

қанағаттандыра    алатын   энергия   көзі  – жел,   күн, биогаздан    басқа   

энергия    өндірудің   бір  түрі     Стирлинг    қозғалтқышы    арқылы   арзан  

және    таза     энергия    өндіруге  болады .     

Жел   энергиясы 



6 

 

     Жел   энергиясы    негізінен   Күн   энергиясының   Жер   бетін   бірқалыпты   

қыздырмауынан туындайды.   Сағат  сайын  Жер   Күннен   1014  кВт  сағ    

энергия   алады.  Дәстүрлі   емес    жел  энергиясының   келешегі    зор,   

экологиялық    таза,    қоры   ешуақытта    сарқылмайды ,    арзан,  тиімді.   

Бұларды   пайдалану    табиғат   баланстарын  бұзбайды.   Жел   күшінен   

өндірілетін   энергия  мөлшері  желдің    тығыздығына,    жел   турбинасының   

қалақшаларының     ауданына,   жел   жылдамдығының   кубына   тәуелді  

болады .   XX    ғасырдың   басында    Н.Е. Жуковский     жел  двигателі   

теориясының     негізін   қалады,   осы   теорияны   негіздей   отырып   әлсіз   

желдің   ырғағынан     жұмыс     істелетін     жоғары   өнімді     жетілдірілген   

жел   агрегаттардың  конструкциялары    жасалынды,   барлық   жел   

двигателінің    жұмыс   істеу   принципі     біреу-ақ,    онда    желдің   әсерінен    

қозғалатын    жел    доңғалағының    қалақшаларының    айналуынан   энергия   

өндіреді .    Бірнеше   мыңдаған   жылдар   бойы   адамдар    желді –   энергия  

көзі   ретінде   пайдаланған.      

  Жел   энергетикасың     экологиялық    әсері .    

     Жел    энергетикасы     дамуы,    энергия   жетіспейтін   аудандарға     қуаныш   

әкелгенмен,    оның    зиянды  да  әрекеті    бар.   Жел    қондырғылардың     

айналып    тұратын   қалақшалары,   механизмі,    айнала   ортаға    дыбыс 

 шуын   шығарады,  40 децибелдан   асатын  дыбыс   толқындары,   адам   

организміне   зиянды   әрекетін    тигізеді.   Мысалы  шу   деңгейінің     жоғары   

болуы    дыбыс   құлақтың   дыбыс   қабылдауын    нашарлатып,   организмнің    

жүйке  -психологиялық     әрекетіне     зиянын   тигізеді.    Жел    қондырғылары   

бір-бірінен   мұнара   биіктігімен    салыстырғанда    5-10 есе   қашықтықта      

орналасуы  тиіс, осы территорияда орналасқан   желқондырғылар      аймағында   

ешқандай   ғимрат,   орман   болмауын   ескеру    қажет.  

 Күн – энергияның   аса   қуатты   көзі.    Күн    энергиясы. 
       Фотоэлектрлік      станциядағы   30 жылғы   1кг    кремний   өндіретін    

энергия,   жылу электр станциясындағы   75 тонна  мұнай   жұмсап    пайыздық    

ылғалдықта    100 м  3 биогаз  алынады.   Ал   1   тонна    бидайдан  осы 

ылғалдықта   15 м3    биогаз   алуға   болады.     Мұнай   қорларының    таусылу    

кезеңінде    бұл   күн,   жел,   биогаз     энергиялары–    құндылығы   ерекше    

бізге    табиғаттың   берген   сыйы   десе   де    болады.     Сондықтан    

кремнийді    21   ғасырдың   мұнайы   деп   атаса   да болады.   Күн   

батареяларының   отыны   тегін    күн   сәулесі    болып  табылады .   Сағат    

сайын   Жер   Күннен 1014  кВт сағ   энергия   алады. Күн    энергиясының    1-2 

% -і   жел   энергиясына   түрленеді.   Бұл    көрсеткіш   жер   бетіндегі   барлық    

өсімдіктердің биоқалдыққа   айналғанда   бөлініп   шығатын   энергиясынан   -  

100  есе асып түседі.   Күн энергиясын ішкі энергияға түрлендіру арқылы 

жылумен қамтамасыз ету мақсатында күн коллекторын      пайдаланады.    

Осындай   энергияны     душ   және   асханаға   (ыдыс   жууға)    пайдалануға   

болады. 100 л   суды   қыздыру   үшін   ауданы   2-3м2 күн   коллекторын орнату 

керек. Ал   күн   энергиясын   электр энергиясына      мақсатында    қуаты    2-3    

кВт-тан    тұратын    кремнийлі  фототүрлендіргіш     гелий      қондырғыны     

біз    өзіміз    жататын     үйіміздің     төбесіне құрастырып    орнықтырсақ ,    ол    



7 

 

20-30   м2    ауданды    қамтиды,  ал   ол    2000   кВт  сағат энергия    береді,    

Ал    1 кВт/сағ     электро   энергия   алу   үшін     0,7- 0,8 м3   биогаз   қажет.  

Орта    есеппен   біз  бір    айда   8000   кВт   энергия    жұмсаймыз.    Қазіргі    

кезде   Күн    энергиясы   халық   шаруашылығында    – гелиотехникалық    

құрылғылар    (жылыжай,    саяжай,    суқайнатқыш  , сужылытқыш  , кептіргіш    

сияқты  әр  түрлі қондырғылар)   өте   жиі    қолданылады.  

        Күннің   ғаламшараралық    кеңістікке    шығаратын    бүкіл   

энергиясының    Жер   атмосферасы шекарасына   жуықтап    алғанда   екі  

миллиардтан    бір  бөлігі   жетеді.   .  Қазақстанның      климаттық     жағдайы   

күн   энергиясын   пайдалануда    қолайлы   болып табылады.     Жыл   сайын    

күннің   түсу   ұзақтығы   2200-3000   сағат   болса,   күн    энергиясының   

Фотоэлектрлік    станциядағы   30   жылғы  1кг     кремний   өндіретін    энергия,    

жылу    электр станциясындағы  75   тонна    мұнай   жұмсап   өндіретін   

энергиямен    пара-пар.   Күн   батареяларының    отыны  тегін  күн   сәулесі    

болып    табылады.    Күн –   энергияның      аса қуатты   көзі,   оның   энергиясы    

электромагниттік   толқындар   спектрінің     барлық   бөлігінде   – рентген   

және    ультракүлгін    сәулелерден     бастап   радиотолқындарға      шейін     

ұдайы     сәуле   шығарып,     таратып   тұрады.   Бұл   сәулелер   Күн    

жүйесіндегі   барлық  денелерге   күшті    әсер   етеді:           Күн   үйлерін   салу       

3600  м   биіктікте   орналасады ,   олар   жердегі     күн   батареяларына ,    күн  

энергиясының    мол  қорын   береді .    Қазақстанда   гелиоэлектр     

стансаларын    құруға    қолайлы    аймақтар   оңтүстік  өңірлер     Қазіргі   таңда    

күн    энергиясын    көбіне    ауылды аймақтарда   су   жылыту    құрылғылары    

арқылы   пайдаланады.      Алматы     облысының    аумағында ,     еліміздегі    

тұңғыш    күн-   жел   жүйесі    құрылған.    Судың    күн сәулесі   арқылы    

тазаруы   да,   күн    энергиясын   пайдаланудың    ең    қолайлы   тәсілі.    Елдің    

бірқатар   аймақтарында   таза   суға    зәру    ауылдар   көп.   Бірақ  көп    жерде   

су  тұзды .    Суды   тазарту   құрылғылары   ұзақ   уақыт   пайдаланылады.  

   Жалпы   биогаз    жайлы   мәліметтер 

        Биогаз      өндіру    бір   жарым    ғасыр   бұрын   пайда  болды .   Г  . Дэйви     

1808    жылы      ең   алғаш   сиыр   тезегінен     метан    бөліп    шығарды.     Ең   

алғаш    биогаз    өндіретін    қондырғы     1897   жылы   Бомбей    қаласында   

жасалды.    Бірақ    биогаздың    бере    алатын     мүмкіншіліктеріне    

қарамастан,    оны   пайдаланатын    кейінгі   кездерге     дейін   кең     қолданыс    

таппады.    Себебі    мұнай    мен   табиғи   газдың   береті   өнімі  ол    кезде      

жеткілікті,    әрі   шексіз    болып     көрінді      сондықтан   ол   ескерусіз   қалды 

. Биогазды   автомобиль    жанармайы,    электроэнергия,      жылу    мен   буды   

өндіру   үшін    жанармай   ретінде    пайдаланады 

      Биогаз     дегеніміз –   анаэробты    бөлінудің   әр   түрлі    органикалық    

заттардың ферментациясы    нәтижесінде бөлінетін   газ   тектес    шикізат.   

Биогаз-   әр  түрлі  газдардың    қоспасы.   Оның    негізгі    компененттері:      

метан   (СН4 ) – 55-70   %   және     Көмірқышқыл    газы      (СО2) – 28-43 %,    

сондай-ақ    аз    көлемдегі   газдар,   мысалы,   күкіртті сутек ( Н2S ).   Орташа    

есеппен    1 кг   органикалық    заттан 70 % -тік    айналым    нәтижесінде 0,32 кг   

метан,    18   кг   көмірқышқыл    газ,    0,2   кг   су,   0,3   кг   ерімейтін    қалдық   
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түзіледі.  Биогаз   алу   технологиясы   өте   қарапайым, оны  алудың  

технологиясы  станцияларда   аэрацияны      қолданудан   еш   айырмашылығы   

жоқ.   Осындай   қарапайым      процесс     нәтижесінде     біз   500 ккал/м3    

жылу   беруге   қабілетті   газ   аламыз.    Биогазды  үй   радиаторларын    

жылытуға,  дән  кептіруге,  үй жылытуға ,тамақ   даярлауға , машиналар   мен 

тракторлардың   жану отыны   ретінде,  стационарлық  іштей   жану  

двигательдері  үшін,  генераторлардың       роторларын    қозғалтатын      

энергия   көзі   ретінде   пайдалануға      болады .      Қазақстанның   орталықтан 

алыс,    шалғайда    орналасқан      мал   жайылымына    байланысты      жырақта    

орналасқан    елді   мекендері    өте   көп .  Ол   жерлерге    газ    құбырлары   әлі   

жетпеген ,     осындай    ауылдарда,     тұрмысы   төмен   отбасылардың       

тонна   көмір   немесе     қымбат   отын   түрлерін      пайдалану    мүмкіндктері   

шектеулі  ,  ауыл   проблемаларын     шешудің  бірден –бір     тиімді  жолы   -  ол    

күн   батареяларынан ,    биогаздан    алынатын     энергияны     пайдалана   

отырып     ауылдың       проблемаларын     шешуге     болады .    Осы    заманғы    

талаптарға    сай,     экономикалық      энергия    ресурстарының      қоры   

тапшы  болуына      байланысты  биогазды   пайдалану   өте   тиімді .  Биогаз       

өміріміздегі    көптеген       проблемаларды     шеше     алады:     экологиялық,  

энергетикалық,     агрохимиялық  .   Мысалы   далаға   кететін  қалдықтың    

қоршаған   ортаға    жағымсыз     әсері    зор .    Ғалымдардың   есептеуінше     1 

м2    аумақты     жылыту    үшін     жылына    45 м3        биогаз   қажет,     ал   су    

жылыту    үшін   күніне    5-6 м3   биогаз   керек. Бір   тонна  шөптен   қырық     

пайыздық     ылғалдықта     100 м3    алынады.    Ал   1   тонна   бидайдан    осы   

ылғалдықта   15 м3    биогаз     болады.    Көмірсутегі      қорларының   таусылу   

кезеңінде     бұл   күн,   жел,   биогаз    энергиялары      құндылығы   ерекше ,   

бізге   табиғаттың   берген   сыйы   десе де   болады.      

     Биогаздың    энергиясы . 

    Биомасса  өте   эффективті    қалпына   келетін   энергия   көзі    болып 

табылады.   Ал    биогазды   алудың  экономикалық   бағаланулары   бүгінгі     

күні   ақталуда.  Ғалымдардың    есептеуінше     м2    аумақты   жылыту   үшін   

жылына   45 м3   биогаз   қажет,   ал су   жылыту   үшін   күніне    5-6 1 1  м3   

биогаз   керек.    Бір   тонна   шөптен     40 % -дық      ылғалдықта   100 м3   

биогаз      алынады.    Ал   1   тонна   бидайдан   осы   ылғалдықта   15 м3   

 биогаз  болады.    

    Биогаздың   қоршаған  ортаға  зияны . 

   Биогаз    айналымының   қалдығын    жанғыш    өнім    ретінде пайдалану  

,   қоршаған    ортаға     жағымсыз    зиянын    тигізуде.     Биоқалдықтар   

құнарлы     жердің     структурасын ,    эрозиясын    бұзуда,      жаңбыр   суымен    

шайылып,    бұлар  жер  асты   және    жер   үсіті      суларына    үлкен      

зардабын    тигізеді.    Осының      әсерінен   эпидемиялық      аурулар     

туындайды.    Ал   сондай   -ақ сұйық   биоқалдықтың   әсері   ауаға тарап,   әр  

түрлі   жағымсыз  иісін     беріп,    ауаны    ластап,     жергілікті     тұрғын     

халықтарды   уландырады.   Осы     объектілерден    кейін   атмосфераға   

шығарылған    улы    биогаз    ауа қабаттарында     химиялық     немесе    

фотохимиялық    өзгерістерге    ұшырайды. Содан пайда   болған     химиялық    
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өнімдер    суға,     жерге    түсіп,     барлық      тірі     организмдерге     әсер  

етеді,     ғимраттарды     бүлдіреді     т.б.   Оттек       жетіспеген     жағдайда      

жануарлар    мен адамдар      қалыпты    тыныс     ала    алмайды. 

СТИРЛИНГ – қозғалтқышы 

          Ал    менің     ұсынысып     отырған     ғылыми     жобамның     мақсаты  -     

Қазақстандағы    экологиялық      проблемаларды     шешу    және    де    

Стирлинг      қозғалтқышы    арқылы  энергия    алу , үнемдеу.      Біздің    

өмірімізге    енгізу   тиімді,    экологиялық    таза   және   жаңа  технологиялар .    

Адамдардың    техенологияны    меңгеру    арқасында     неше     түрлі    

қоғалтқыштар   жасап шығарды.     Қозғалтқыштардың      көбінде     

кемшіліктер     бар   оларда    шу    жүреді ,   дірілдейді ,    түтін шығарады,     

олар     сол    арқылы    біздің    табиғатты     ластап,      зиянды   газдар    

шығарады,    және   отын    көп    тұтынады.    Бірақ     қазіргі    заманда    таза    

ауаны  ластамайтын     Стирлинг -    қозғалтқыштарын    пайдалануды   

ұсынамын .   Олар   аз    немесе    зияны  жоқ   газдардың    эмиссиясы,    олар   

әлдеқайда  аз   отын   тұтынады,    жұмыс    үздіксіз    және   жабық   циклде   

жұмыс   істейді.        Стирлинг    қозғалтқыштары    көптеген     параметрлер    

бойынша     басқа   қозғалтқыштардан озық    болады:     Барлық   сырттай    

жану    қозғалтқыштары     сияқты    Стирлинг    қозғалтқышы кез-келген     

температура     айырымында    дерлік    жұмыс    істей     алады.  

 Конструкцияның   қарапайымдылығы –   газ    үлестіру    сияқты      күрделі     

механизмдерді    қажет     етпейтін конструкция.       Қозғалтқыштың       

дыбыссыздығы     –   Стирлингте       пайдаланылған    газ    сыртқа    

шықпайды,    яғни    дыбыс     шығарылмайды.      Экологиялық        тазалығы     

– Стирлингтің    өзі    қоршаған    ортаны    ластайтын      ешқандай    бөлшектер      

мен     процестерге    ие     болмайды.    Ол    жұмыс     денесін     қолданбайды.     

Қозғалтқыштың     табиғатқа    зиянсыз   болуы,  экологиялық  таза   қондырғы  

болып  табылады .Осы    қозғалтқыш    отыны    ретінде    ауаны    қолданғанда,     

жұмыс     барысында    экологияға  зиянды    өнім     қалдықтары     бөлінбейді .   

 

Теориялық бөлім 

1)Стирлинг    қозғалтқышының      сызба  нұсқасы . 

  
 

Стирлинг    қозғалтқышы    дегеніміз –   жылулық   энергия   жұмыс    денесіне    

(ауаға) цилиндр    қабырғасы    арқылы   қосылған    сырттай   жану    

қозғалтқышы.  Стирлинг қозғалтқышы  үшке бөлінеді: альфа, бетта, гамма  
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Альфа-  бұл    жеке   цилиндр және   екі   поршеньнен тұрады.   Біріншісі   

суық   ал екіншісі   ыстық   болады.  Ыстық   поршень  -  жылу   

тепературасы  жоғары   болады. Қозғалтқыштың   қуаты   көлемі   үшін    

жеткілікті,   бірақ,   ыстық    поршень   белгілі   бір   техникалық   қиындықтар  

тудырады. 

Бетта  -   бұл   бір   цилиндірлі   поршень.   Газ   регенераторы    арқылы  

цилиндрің   ыстық бөлігіне   суық  ауа   айдау   арқылы   қозғалады. 

Гамма – бұлда  екі   цилиндрлі   поршень.   Бірақ     регенератор   ыстық және 

суық цилиндр      бөлігін   бір   мезгілде   жумыс   істеп   қозғалады.. 

Стирлинг   қозғалтқышының   шу   деңгейі     поршеньді  қозғалтқыштан    

әлдеқайда   аз.   Бетта  -  Стирлинг   қозғалтқышы    ромбылық   құрылғымен  

тамаша  теңестірілген  және  діріл   деңгейі     өте  төмен   (  діріл    амплитудасы    

00.038  мм –  ден   кем    емес ) 

Стирлинг    қозғалтқышы   қоршаған   ортаны   ластауы   мүмкін    кез-келген   

бөліктері немесе   процестері   жоқ.  

2. Стирлинг  қозғалтқышының  жұмысы:   

1.   Сыртқы    жылу    көзі   қыздыру    камерасының   түбін   қыздыра   

бастайды; . Біршама уақыттан кейін ығыстырғыш поршеньнің астындағы   ауа   

көлемін   ұлғайтып   қызады  да,  жоғары  қарай   ұмтылады;   

2.Маховикті   тепе-теңдік   қалпынан   жылжытқанда,   ығыстырғыш   поршень   

суық   ауаны    жоғарыдан   төмен    ығыстырып,   жоғары   қарай   қозғала 

бастайды;   

     3. Жұмыс поршені    де    ақырын   қозғала    бастайды;   

4.Суық   ауа    қызып тұрған   цилиндр   түбімен   жанасқанда,   қызады   да,   

қысым артады.  Сондықтан   ауа    түтік арқылы   жұмыс    цилиндріне    өтеді;  

5. Поршень  осы  цилиндрдің   арқасында   жұмысты   бастайды;   

6.  Жұмыс   поршені   жоғары   бағытталғанда,   ығыстырғыш   поршень   

қарама  -  қарсы бағытта   қозғалады,  себебі,   жоғарыда   айтылғандай,   

олардың   фазалары  90°-қа   ілгері   жылжыған.     Жұмыс   поршені   жоғарғы   

нүктедегі   қалпына   келеді   де,   өзінің бастапқы    жылуын   жоғалтқан   ауаны   

жылу   алмасу   цилиндріне   ығыстырып,  маховик   инерциясы    әсерінен  

төмен   түсе   бастайды.    Ауа   жылу   алмасу    цилиндріне   өткенде,   

алғашқыдан    көп  суйды   да,    көлемін  кішірейтеді.   Ығыстырушы    поршень    

жұмыс    поршенінің   кері   жүрісінде    қайтадан    жоғары көтеріліп,    суық   

ауаны    жоғарыдан   төмен   ығыстыра    бастайды.   Цикл    қайталанады. 

  Термодинамикадан     қысым,     температура,   идеал   газдың   көлемі   келесі   

заңға бағынатынын   білеміз:     PV=nRT  

P –     газ қысымы;     V –    идеал    газдың   көлемі;    n –    газдың    моль   саны;   

R – универсал   газдық   константа;   T  –   Кельвин   шкаласы   бойынша    

газдың температурасы.   

 Осыдан,   газды    қыздырғанда   көлемі   ұлғаяды,    суытқанда  –   кемиді   

деген қорытынды   жасауға   болады.   Газдардың   бұл   қасиеті   Стирлинг    

қозғалтқышының жұмыс   істеу   негізі   болып   табылады.    Сондықтан    

Стирлингті     жылулық  -  ауа қозғалтқышы    деп   те   атайды. 
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а)Астынғы поршень, с)маховик, d)газ немесе ыстык су.  

  Эксперимент бойынша алынған мәліметтер және оларды өңдеу 

Менің жұмысым 

Жобамызды   іске   асыру   үшін,   ең   біріншіден,   Стирлинг   

қозғалтқышының моделіне   тоқталу   керек   болды.   Біз   гамма  -

Стирлингті    қарастырамыз.   Ол   негізгі   4    бөліктен   құралады:   өзара   

байланысқан   екі   цилиндр (жұмыс  және    жылу алмасу цилиндрлері),   

жылыту   камерасы,    суық    суы   бар резервуар.     

     Энергия алу    жолы .   Стирлинг    қозғалтқышынан   энергияны    

генератор   арқылы   алуға   болады . Егер   қозғалтқыштың   көлемі   үлкен    

болса    соғұрлым     көп   алуға болады.    Бұл  Стирлинг қозғалтқышы   арқылы     

Қазақстандағы   энергия   көзін    үнемдеуге болады.   Мен жасайтын   Стирлинг   

қозғалтқышынан   генератор   арқылы   300-500 к.  Дж    энергия    алуға 

болады.   Менің   қозғалтқышымның   көлемі   кішкентай    болғандықтан,   

оның генераторы   да    кішкентай,   сондықтан    энергияны   аз   бөледі. 

 
 Бұл жерде: 

1. Генератор 

2. Жұмыс поршені;  

3.  Суық суы бар камера 

4. Маховик 

5. Жылу алмасу цилиндрі( ішінде) 

6.  Жылыту камерасы 

7. Ауа алмасу тесігі 

  Тәжірибелік ұсыныстар. 

Егер Стирлинг  қозғалтқышын   қолданатын  болсақ,  арзан  энергия  алуға  

болады .    Ал Стирлинг қозғалтқышынан генератор арқылы алынған   электр  
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энергиясын   пайдаланған тиімдірек болар еді жәнеде осы қозғалтқыштың өзін 

ірі өндірістерде пайдалану тиімдірек болар еді. 

Қорытынды:  

     Сонымен,  мақсатымызға жету  үшін алдымызға  қойған  міндеттерді   

орындадық.  Дәстүрлі   емес  энергия  көздерінің    түрлерін   зерттей   отырып ,    

энергияны    алудың    бірнеше   түрлерін   қарастырып,   олардың  ең   тиімдісін 

ұсындық, механикалық энергия  өндіруде    яғни,   Стирлинг   қозғалтқыштарын   

таңдадық.    Стирлинг  қозғалтқышына   генераторды жалғау   арқылы  энергия  

алуды   дәлелдедік.   Бұл   қозғалтқыштан    тек    энергия  алып қана    қоймай   

қозғалтқыштың   өзін    өндірісте    пайдалануды    ұсынып   отырмыз .    Біздің  

ұсынып   отырған   қондырғымыз   экологиялық  таза.       Бұл жобада    біз   

елімізде    туындап   отырған   мәселені   физикалық   жолмен    шешуге   

тырыстық. Біздің жоғарыда    келтірілген     қондырғымызды    адамдардың    

тұрмыс- тіршілігінде,    өндірісте   қолданыс    табады   деп   ойлаймыз. Бұл  

ғылыми   техникалық     прогресстің    дамуына,   экономиканың    көтерілуіне    

мүмкіндік   береді.   Экологиялық  мәселе   туындамайды.  
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