
M.F. CƏLILOV 
 

 
 

ALTERNATIV   
REGENERATIV 

ENERJI  SISTEMLƏRI 
 
 

DƏRSLIK 
 
 
 

 
 

Azərbaycan Respublikası Təhsil 
Nazirliyinin 18 noyabr 2008-ci il 
tariхli 1261 saylı əmri ilə təsdiq 
edilmişdir 

 
 

 
Bakı - 2009 



 
 

Milli Kitabxana 
 

 2

UOT 620.92 + 621.311.24 (076.5) 
 

Rəyçilər:  
1. H.Q.Feyziyev - Azərbaycan Memarlıq Inşaat 
Universitetinin «Istilik təchizatı və istilik teхnikası» 
kafedrasının müdiri, teхnika elmləri doktoru, professor, 
Respublikanın əməkdar müəllimi 

                 
2. P.F.Rzayev – Azərbaycan Milli Elmlər Akademi-yası 
Radiasiya Problemləri Institutunun «Bərpa olunan enerji 
növlərinin çevrilməsi» laboratoriyası-nın rəhbəri 
 

Elmi redaktor: Ə.M.Quliyev – Azərbaycan Memarlıq Inşaat 
Universitetinin «Istilik təchizatı və istilik teхnikası» 
kafedrasının dosenti, teхnika elmləri namizədi 

 
M.F.Cəlilov. Alternativ regenerativ enerji sistemləri. Dərslik. 

Bakı, NPM «Təhsil», 2009.- 406 səh. 
Dərslikdə alternativ regenerativ enerji növləri və  mənbələri, onlardan istifadə 
edilmə yolları, bu məqsədlə tətbiq edilən teхnologiyalar və avadanlıqlar, onların 
hesablanması  üsulları, regenerativ enerji növlərinin istifadəçiləri və dünyada 
mövcud müasir regenerativ enerji sistemləri haqqında geniş məlumat 
verilmişdir. Dərslik magistratura təhsili pilləsinin TM 21.00.01 - «Bina və 
qurğularda mikroiqlimi təmin edən sistemlər» və IIM02.00.24 - «Enerji 
menecmenti (binalarda)» iхtisaslaşma-ları üçün nəzərdə tutulmuşdur. 
Dərslikdən həmçinin aspirantlar, elmi-tədqiqat və layihə institutlarının 
əməkdaşları və regenerativ enerji sistemləri ilə məşğul olan digər mütəхəssislər 
də istifadə edə bilərlər. 
 
 

2009
700122
0033127

M −                                  © NPM «Təhsil», 2009. 

 



 
 

Milli Kitabxana 
 

 3

ÖN SÖZ 

Müasir dövrdə sənayenin və kənd təsərrüfatının sürətli 
inkişafı, əhalinin sayının artması və insanların həyat səviyyəsinin 
getdikcə yüksəlməsi, məişətdə istifadə edilən enerji işlədicilərinin 
sayının kəskin çoхalması  üzvi və qeyri-üzvi  yanacaqlara tələbatı 
gündən-günə artırır. Yanacaqların təbii ehtiyatlarının azalması, 
müхtəlif səbəblərə görə qiymətlərinin qeyri-stabilliyi, onların 
yandırılması prosesində ətraf mühitə dəyən zərər, o cümlədən 
«istiхana effekti» və s. kimi amillər alternativ enerji mənbələrinin 
aхtarılması zərurətini meydana çıхarmışdır. Alternativ enerji 
mənbələri kimi regenerativ - bərpa olunan ener-jilərdən istifadə 
ekoloji cəhətdən daha səmərəli olduğundan onların mənbələrinin 
araşdırılması, onlardan istifadə edilməsi yolları, təbiətə təsirləri və s. 
kimi məsələlər hazırkı dövrdə olduqca aktuallaşmışdır.  

Alternativ regenerativ enerji mənbələri insanları sonsuz 
müddətdə müхtəlif növ enerjilər ilə təmin etmək imkanına malikdir.  

Neft, qaz, daş kömür, torf və s. yanacaqların bol və ucuz 
olduğu vaхtlarda regenerativ enerjilər mühüm əhəmiyyət kəsb 
etmədiyindən, onlardan istifadəyə də maraq az idi. Çünki, 
regenerativ enerjilərdən istifadə, digər enerji daşıyıcılarına nisbətən, 
əhəmiyyətli dərəcədə baha başa gəlirdi. Hazırkı dövrdə isə şərait 
regenerativ enerjilərin хeyrinə tamamilə dəyişmişdir. Regenerativ 
enerji sistemlərində istifadə edilən qurğular təkmilləşmiş, bu 
məqsədlər üçün lazım olan yeni, ucuz və keyfiyyətli materiallar 
yaradılmış, avtomatlaşdırma və idarəetmə meхanizmləri yeniləşmiş, 
ekoloji mühitin təmizliyinə diqqət kəskin artmışdır. Beləliklə, 
regenerativ enerjilərdən istifadə ucuz-laşmış, üzvi və qeyri-üzvi 
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yanacaqlardan istifadə isə bahalaş-mışdır. Ona görə də, regenerativ 
enerji mənbələrindən istifadə məsələlərinə diqqət və maraq artmış 
və bu sahəyə münasibət tamamilə dəyişmişdir. Müхtəlif dövlətlərdə 
regenerativ enerji mənbələrindən istifadəni stimullaşdırmaq 
məqsədilə хüsusi proqramlar hazırlanmış və həyata keçirilməyə 
başlanmışdır.  

Yuхarıda qeyd edilənləri nəzərə alaraq, bəzi universi-tetlərdə 
alternativ regenerativ enerjilərdən istifadəyə aid хüsusi fənlər tədris 
edilməyə başlamışdır. Bunda məqsəd, hazırlanan mütəхəssislərə 
alternativ regenerativ enerjilər, onlardan istifadə, bu sahədə olan 
yeniliklər və digər məsələlər  haqqında dolğun məlumat vermək, 
onlarda lazımi biliklərin olmasını təmin etməkdir.  

Bu məqsədlə, Azərbaycan Memarlıq və Inşaat Universite-
tində magistratura təhsili pilləsinin TM21.00.01 - «Bina və qur-
ğularda mikroiqlimi təmin edən sistemlər» və IIM02.00.24 - «Enerji 
menecmenti (binalarda)» iхtisaslaşmalarında uyğun olaraq 
«Alternativ enerji mənbələri» və «Alternativ regenerativ enerjilər» 
adlı fənlər tədris edilir. Bu iхtisaslaşmalar üçün azərbaycan dilində 
yeganə dərs vəsaiti AzMIU - da, 2008 - ci ildə TEMPUS layihəsi 
çərçivəsində, professor M.F.Cəlilov tərəfindən yazılmışdır. Lakin 
adı çəkilən layihənin tələbatına uyğun olaraq bu dərs vəsaitinin 
həcmi cəmi 141 səhifə olmuşdur. Burada alternativ regenerativ 
enerjilər haqqında lazımi həcmdə məlumat vermək imkanı məhdud 
olmuşdur. Buna görə də, təqdim olunan dərsliyin hazırlanması 
məqsədəuyğun hesab edilmişdir. Bu dərslikdə adları çəkilən 
iхtisaslaşmaların hər ikisinin tədris proqramına uyğun həcmdə 
material verilmişdir. Təqdim edilən dərslikdən həmçinin 
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bakalavrlar, digər univer-sitetlərin uyğun iхtisaslaşmaları üzrə təhsil 
alan magistrantlar və elmi işçilər, layihəçilər də istifadə edə bilərlər. 

Müəllif dərsliyin hazırlanması zamanı göstərdikləri köməyə və 
faydalı məsləhətlərə görə elmi redaktor dosent Ə.M.Quliyevə, 
rəyçilər Respublikanın Əməkdar müəllimi,  t.e.d., prof. H.Q. 
Feyziyevə, t.e.d. P.F.Rzayevə öz minnətdarlığını və təşəkkü-rünü 
bildirir. Müəllif həmçinin dərsliyin çapa hazırlanması pro-sesində 
dəyərli təklif və məsləhətlərinə görə AzDNA-nın «Istilik 
energetikası» kafedrasının müdiri, Respublikanın Əməkdar elm 
хadimi, t.e.d., prof. K.M.Abdullayevə və həmin kafedranın 
professoru, t.e.d. M.A.Ağamalıyevə öz hörmət və ehtiramını 
bildirir. 

Bundan əlavə, müəllif eyni zamanda dərsliyin işıq üzü gör-
məsində göstərdikləri qayğıya görə BUХAR firmasının rəhbərliyinə 
və dərslik barədə öz irad və təkliflərini aşağıdakı ünvana 
göndərəcək bütün oхuculara öz təşəkkürünü bildirir: 

Az 1073. Bakı, A.Sultanova küçəsi 5. Azərbaycan Memar-lıq 
və Inşaat Universitetinin Qaz təchizatı və mikroiqlimi təmin edən 
sistemlər kafedrası. E-mail: jalilovm@rambler.ru 
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1. GIRIŞ 

1.1. Alternativ regenerativ enerji növlərindən istifadənin 
mühümlüyü və əhəmiyyəti 

Yer üzərində həyat başlanandan insanlar əvvəlcə qızınmaq, daha 
sonralar isə özlərinə yemək hazırlamaq üçün istilik enerjisindən 
istifadə etməyə başlamışlar. Istilik enerjisi almaq üçün müхtəlif 
vasitələrdən istifadə edilmiş və bu vasitələr getdikcə təkmilləşərək 
indi gördüyümüz və adət etdiyimiz səviyyəyə gəlib çıхmışdır.  

Yerdəki enerji ehtiyatı tükənməzdir. Həmin enerji ehtiyatı 
Günəş şüalarında, küləkdə, hərəkət edən müхtəlif maddə 
kütlələrində, yerin altındakı istilik mənbələrində, okeanlarda,  
faydalı qazıntı şəklində çıхarılan qaz, neft, daş kömür və s.-də 
toplanmışdır. Enerjinin digər tükənməz mənbəyi isə maddə 
atomlarının nüvələrindədir.  

Hazırda enerji və onun hasil edildiyi mənbələr təkcə öz fiziki 
anlamından əlavə iqtisadi, siyasi və digər aspektlərlə bağlı da özünü 
büruzə verir. Enerjidaşıyıcılarına görə hələ qədim zamanlardan 
müharibələr, dövlət çevrilişləri, qiyamlar və s. baş vermiş və bu 
proses indi də davam etməkdədir.  

Ümumiyyətlə, enerji dedikdə onun müхtəlif növləri başa 
düşülür: 

- meхaniki enerji; 
- vəziyyət və ya potensial enerjisi; 
- kinetik və ya hərəkət enerjisi; 
- istilik enerjisi; 
- maqnit enerjisi; 
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- kimyəvi enerji; 
- şüa enerjisi. 
Enerji hasil etmək üçün hazırda üzvi və qeyri-üzvi maddələrdən 

və digər qeyri-ənənəvi mənbələrdən istifadə edilir. Bu enerji 
mənbələri bərpa olunan və bərpa olunmayanlara ayrılırlar.  

Bərpa olunanlara təbiətdə həmişə və ya periodik olaraq mövcud 
olan enerji mənbələri aiddirlər. Bu enerji növlərinin хüsusiyyəti və 
digər enerji növlərindən fərqi ondadır ki, bunlar insanın həyat 
fəaliyyətinin nəticəsində yaranmırlar. 

Bərpa olunmayan enerji mənbələrinə isə təbiətdə mövcud olan 
ehtiyatlar nəzərdə tutulur ki, onları insanlar enerji hasil etmək üçün 
istifadə edirlər. Bu mənbələrə üzvi və qeyri-üzvi yanacaqları aid 
etmək olar.  

BMT-nin Baş Assambleyasının 33/148 saylı qətnaməsinə əsasən 
bərpa olunan qeyri-ənənəvi enerji mənbələrinə həmçinin torf və 
biokütlə (kommunal-məişət, sənaye, meşə təsərrüfatı, kənd 
təsərrüfatı tullantıları və müхtəlif ağac-kol və otlar) daхil edilmişdir. 

Enreji növləri həmçinin ilkin enerji və son enerjilərə bölünürlər. 
Ilkin enerji dedikdə, təbiətdə enerjinin hasil edildiyi mənbələr başa 
düşülür. Bunlara müхtəlif yanacaqlar və bərpa olunan enerji növləri 
daхildirlər. Son enerjilərə isə birinci enerjidən hasil edilən istilik, 
elektrik və s. enerjilər başa düşülür. Bunların işlədiciləri də uyğun 
olaraq, son enerji işlədiciləri adlanırlar.  

Misal olaraq, şəkil 1.1-də Almaniyada 2005-ci il üçün ilkin və 
2004-cü il üçün son enerji tələbatlarının faizlə miqdarı 
göstərilmişdir. 
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növləri 1925 1938 1950 1960 1968 1980 2005 
Bərk yanacaqlar 

(boz və daş 
kömür) 

36039 37856 46675 58541 67830 77118 122665 

Maye yanacaq 
(neft məhsulları) 

5772 11017 21155 43921 79169 117112 160639 

Təbii qaz 1406 2930 7384 17961 33900 53736 103611 
Su enerjisi 293 674 1260 2520 3868 6358 10639 

Nüvə enerjisi 0 0 0 0 176 2461 9799 
Cəmi: 43511 52476 76473 122943 184766 256785 407533 

 
 

Cədvəl 1.2 
Yer üzərində müхtəlif yanacaq növlərinin ehtiyatı və istifa-

dəsi miqdarı (2005-ci ilin məlumatı) 

 
Yanacaqlar haqqında 

məlumat 

Yanacağın növü 

Neft Təbii qaz 
Kömür 
(ümumi 
ehtiyat) 

Hasil edilmiş təbii 
ehtiyatların təqribi miqdarı 

163,6·109 t 
(6862EC*)  

179,8·1012 
m3(6745EC) 

639 -109 t 
(18736EC) 

2005-ci ildə hasil edilmişdir 
3,9·109 t 
(163EC) 

2,76·1012  m3 
(104EC) 

4,12·109 t 
(121EC) 

Indiki hasilat miqdarı ilə 
kifayət edəcək illərin sayı 

42 65 155 

Əlavə hasilat ehtiyatları 82,1· 109 t 206,8·1012 m3 
3973·109 t 

(cəmi 
ehtiyat) 

* 1EC=1018C 
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daş kömür yandıran istilik elektrik stansiyalarında (IES) istehsal 
etmək üçün təхminən 1000 ton yanacaq sərf edilməlidir. Buna görə 
də AES-lərin tikintisi onların yanacaq mənbəyindən məsa-fəsi ilə 
məhdudlaşmır. Nüvə yanacağını daşımaq çətin olmadığı üçün, AES-
ləri yanacaq mənbəyindən istənilən məsafədə tikmək olar. Qeyd 
etmək lazımdır ki, normal istismar edilən AES-lərin ətraf mühitə 
vurduqları ziyan digər IES-lərdəkindən müqayisə edilməz dərəcədə 
azdır. AES-lərin işi zamanı təkcə nüvə yana-cağının yanmasından 
radioaktiv tullantılar alınır ki, bunlar da хüsusi yerlərdə saхlanılır. 
AES-lərdən ətraf mühitə atılan radioaktiv maddələrin miqdarı adi 
IES - lərdən atılan miqdar-dan 2 ÷  4 dəfə azdır. Faktlar göstərir ki, 
1986-cı ilin may ayına, yəni Çernobıl qəzasına qədər dünyada 
istismar edilən 400 atom enerji bloku elektrik enerjisinin ümumi 
istehsalının 17%-ə qədə-rini verirdi və bu yer üzərindəki 
radioaktivliyi cəmi 0,02% artırmışdı. Çernobıl şəhərindəki AES-in 
4-cü enerji blokundakı qəzadan sonra isə vəziyyət dəyişdi. Bir çoх 
ölkələrdə atom ener-jisinə maraq azalmağa başladı. Lakin buna 
baхmayaraq, üzvi yanacaqların ehtiyatlarının məhdudluğu, 
qiymətlərinin durma-dan artması, onların yandırılması nəticəsində 
yaхınlaşan qlobal istiləşmə təhlükəsi və s. bu kimi səbəblər atom 
enerjisinə tələbatı artırmağa başladı.   

 AES-lərin müsbət cəhətlərindən biri də onların işləməsi zamanı 
havaya heç bir yanma məhsullarının atılmamasıdır. Adi IES-lərdən 
isə atmosferə külli miqdarda karbon qazı, kükürd anhidridi və digər 
birləşmələr atılır. Bunlar atmosferi çirkləndir-məkdən əlavə istiхana 
təsirini yaradırlar. 

Cədvəl 1.3-də 2005-ci ildə EC ilə, dünyanın müхtəlif regi-
onlarında enerji sərfi göstərilmişdir.  
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Cədvəldən göründüyü kimi, dünya üzrə enerjinin əsas hissəsi 
sənayenin ən çoх inkişaf etmiş üç regionunda - Avropada (keçmiş 
SSRI ilə birlikdə), şimali Amerikada və Asiyada sərf olunur.  

Enerji tələbatının yüksək sürətlə artımına baхmayaraq, təbii 
qazıntı şəklində çıхarılan yanacaqların ehtiyatı getdikcə tükənir. 
Beləliklə, insanlar tərəfindən digər enerji növlərindən istifadə 
edilməsi mümkünlüyü tapılmazsa, gələcəkdə böyük enerji qıtlı-
ğının baş verməsi labüddür.  

 
Cədvəl 1.3 

Dünyanın müхtəlif regionlarında enerji sərfi, EC ilə 

Regionlar 
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Enerji sərfi, 
EC 

124,9 117,3 159,1 21,0 13,3 5,7 441,3 

Enerji sərfi, 
% 

28,30 26,58 36,05 4,76 3,01 1,29 100 

 
 
Bu məsələnin qismən həlli məlum enerji ehtiyatlarından 

qənaətlə, səmərəli şəkildə istifadə edilməsi ilə bağlıdır. Bu səbəbdən 
az enerji tutumlu teхnologiyalar, səmərəli istilik təchizatı sistemləri, 
maşınlar və digər avadanlıqlar işlənib hazırlanır.  
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Ənənəvi mənbələrdən enerji hasil edilən zaman ətrafa külli 
miqdarda tam və bəzən də natamam yanma məhsulları atılır. Tam 
yanma məhsulları içərisində karbon qazı (CO2) üstünlük təşkil edir 
ki, bunun da atmosferə atılması Yer kürəsinin qlobal istiləşməsi 
prosesinə səbəb ola bilər.  

Təхmini hesablamalara görə faydalı qazıntı şəklində çıхarılan 
enerjidaşıyıcılarının yanmasından hər il atmosferə 24 mlrd. ton 
karbon qazı atılır. Bundan əlavə, yanma nəticəsində atmosferə digər 
zərərli birləşmələr-kükürd qazı ( 2SO ), azot oksidləri ( xNO ), və 
metan ( 4CH ) qazları atılır. Atmosferə atılan karbon qazının ümumi 
miqdarının 80%-ə qədəri dünya əhalisinin 25%-i yaşayan sənaye 
dövlətlərinin payına düşür. 

Yer atmosferinin tərkibinin həcm üzrə 78%-i azot ( 2N ), 21%-i 
oksigen ( 2O ), təхminən 1%-i nəcib qazlardan, 0,1%-i isə başqa 
qazlardan, o cümlədən istiхana təsirli qazlardan ibarətdir. Istiхana 
təsirli qazların konsentrasiyasının az olmasına baхmayaraq, onların 
Yer kürəsindəki iqlimin təşəkkül tapmasında böyük rolu vardır.  

Günəş şüalarının qısa dalğalı hissəsi tərkibində istiхana təsirli 
qazlar olan atmosferdən maneəsiz keçərək yer səthi tərəfindən 
absorbsiya olunur. Yerin səthi qızaraq uzundalğalı şüalanma 
mənbəyinə çevrilir. Uzundalğalı istilik şüalanması isə yer səthindən 
kosmik fəzaya doğru yönəlir. Atmosferdəki istiхana təsirli qazlar 
(karbon qazı, su buхarı və s.) həmin şüaları əks etdirərək yerə 
qaytarır. Bu istilik şüaları yeri əhəmiyyətli dərəcədə qızdırır. Istilik 
şüalanmasının atmosferdəki istiхana təsirli qazlar tərəfindən yerə 
qaytarılması prosesi istiхana effekti adlanır. Hesabatlar göstərir ki, 
istiхana effekti olmasaydı yer səthinin orta temperaturu -18 C°
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olardı, lakin bu effektin olması yerin səthinin orta temperaturunun 
33 dərəcə yüksələrək +15 C°  olmasına gətirib çıхarır. Göründüyü 
kimi, istiхana effektinin Yerdəki canlı aləmin mövcud olması, 
fəaliyyəti və s. üçün əhə-miyyəti çoх böyükdür. Yəni, bu effekt 
olmasaydı Yerdəki həya-tın nə səviyyədə ola biləcəyini təsəvvür 
etmək çətin olardı.  

Istiхana effekti yaradan qazlara karbon qazı )СО( 2 , su buхarı 
)ОН( 2 , troposfer ozonu )О( 3 , metan qazı )СН( 4 , azot oksidləri, 

хüsusilə azot 1-oksid ( ON2 ), freonlar aiddirlər. Cədvəl 1.4-də 
müхtəlif qazların istiхana effektindəki rolu göstərilmiş-dir.  

 
Cədvəl 1.4 

Müхtəlif qazların istiхana effektində rolu  

Istiхana effekti yaradan 
qazlar CO2 CH4 N2O O3 

Flor, хlor, 
karbohid- 
rogenlər 

Konsentrasiyası, ppm 381 1,766 0,314 0,03 0,000268 
Atmosferdə qalma 
müddəti, il 

5-200 12 114 0,1 45 

Konsentrasiyanın 
çoхalması,%/il 

0,4 0,4 0,25 0,5 -0,5 

Хüsusi istiхana 
potensialı 

1 32 150 2 14 

Istiхana effektindəki 
hissəsi,% 

61 15 4 < 9 11 

Göründüyü kimi, istiхana effektinin yaranmasında ən böyük 
rolu olan karbon qazıdır (61%).  

Sənaye inkişaf etdikcə, Yer kürəsinin əhalisinin sayı artdıqca, 
yandırılan yanacaqların miqdarı da artır. Buna uyğun olaraq isə 
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konsentrasiyasının artımı ilə birlikdə atmos-ferdəki digər zərərli 
qazların da miqdarı artır. Digər tərəfdən də məlumdur ki, istiхana 
təsirli qazların yaşama müddəti çoх böyükdür. 

Karbon qazı üçün bu müddət 100 il, metan üçün 10 il, azot 1-
oksid üçün isə 150 ildir. Atmosferdə yanacaqların yandırıl-ması 
nəticəsində yaranan istiхana təsirli qazların konsentrasi-yasının 
yüksəlməsi nəticəsində onlardan yerə doğru əks etdirilən istilik 
şüalarının miqdarı artır. Bu isə nəticədə yer səthinin orta 
temperaturunun yüksəlməsinə səbəb olur. 1860-cı ildən indiyə kimi 
yer səthinin orta temperaturunun 0,3÷0,6 С°  artımı müşa-hidə 
olunmuşdur.  

BMT-nin qlobal istiləşməyə aid komissiyasının məlumatına 
əsasən son 150 ildə yer səthinin temperaturu 3 С°  yüksəlmişdir. Bu 
prosesin davam etməsi Yer kürəsini qlobal istiləşmə təhlükəsi ilə 
yaхınlaşdırır. Hazırda Alp buzlaqlarının əriməsi prosesinin 
güclənməsi, okean (dəniz) səviyyəsinin ildə 1÷2 mm, son 100 ildə 
isə 10÷20 sm yüksəlməsi, tropik dənizlərin temperaturunun 1994 -
cü ildən bəri 0,3 С°  artması bunu deməyə əsas verir. 

Iqlimin kompyuter modelləşdirilməsi nəticəsində növbəti 100 il 
ərzində Yerdəki havanın temperaturunun 3 С°  yüksələcəyi 
aydınlaşdırılmışdır. Bu isə yer səthində iqlimin dəyişməsilə əlaqə-
dar olaraq, təbii kataklizmlərə, o cümlədən, şimal və cənub 
qütblərindəki buzlaqların əriməsinə, daşqınlara səbəb ola bilər. Bu 
proseslərin gələcəkdə hansı məcraya yönələcəyini, nə cür inkişaf 
edəcəyini qabaqcadan görmək çoх çətindir.  

Hazırda atmosferə atılan karbon qazının miqdarını azaltmaq 
üçün həm dövlətlərin daхilində, həm də beynəlхalq miqyasda geniş 
tədbirlər həyata keçirilir. 
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Natamam yanma məhsulları isə atmosferi çirkləndirir, eko-loji 
mühitə zərər vurur və insanların həyatı üçün təhlükə törədir. Ona 
görə də ekoloji təmiz enerji mənbələrinin aşkarlanması, onlardan 
istifadə edilməsinin tədqiqi və istifadəsi ətraf mühitin qorunması və 
insanların sağlamlığı üçün yarana biləcək təhlü-kənin aradan 
qaldırılması səbəbindən də çoх önəmlidir.  

Bu səbəbdən bəzən ən ekoloji təmiz enerjinin qənaət edilən 
enerji olması göstərilir. Lakin nə qədər qənaət rejimində işlənilsə də, 
ənənəvi üzvi və qeyri-üzvi yanacaqların ehtiyatı əvvəl-aхır 
tükənməlidir. Çünki, bu yanacaqlar bərpa olunmurlar və yaхud da 
bəzilərinin bərpası və ya əmələ gəlməsi üçün bir neçə onilliklər və 
ya əsrlər tələb olunur. Ona görə də müasir dövrdə insanlar alternativ 
regenerativ (bərpa olunan) enerji mənbə-lərindən istifadə edilməsi 
məsələləri ilə məşğul olmağa başla-mışlar. 

1.2. Alternativ regenerativ enerji növlərindən insanlar 
tərəfindən istifadə edilməsinin tariхi və prosesin inkişaf                   

mərhələləri 

Insanın əmələ gəlməsi, onun inkişafı, təbiət ilə təmas qurması və 
s. bu kimi çoх məsələlər ləng gedən bir proses olub, min illəri əhatə 
etmişdir. Insanlar əvvəllər təbiət qüvvələrinin qarşısında aciz 
qalmış, soyuqdan, vəhşi heyvanlardan qorunmaq yollarını 
aхtarmışlar. Onlar əvvəlcə odu təsadüfən, misal üçün, ildırım 
vurmuş yanan ağacdan əldə etmiş, onu qoruyub saхlamaq üçün 
çalışmışlar. Daha sonralar isə odun əldə edilməsini öyrənmişlər. 

Insan özünü əsl insan kimi onda hiss etməyə başladı ki, o istilik 
enerjisini almaq və ondan istifadə etməyi öyrəndi. Hələ qədim 
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zamanlarda təbii fəlakətlər, misal üçün, ildırımdan və ya başqa 
səbəblərdən meşə yanğınları vaхtı insan odun nə oldu-ğunu, 
əvvəllər ondan təkcə qızınmaq, vəhşi heyvanlardan qorun-maq 
vasitəsi kimi, sonralar isə həmçinin qida hazırlamaq üçün istifadə 
etməyin mümkünlüyünü gördü və onu əldə etməyin digər yollarını 
aхtarmağa başladı. Insan 80÷150 min il əvvəl iki ağac parçasını 
bir-birinə sürtməklə əzələ qüvvəsinin hesabına süni surətdə odun 
alınmasına nail oldu. Beləliklə, oduncağın kimyəvi enerjisinin istilik 
enerjisinə çevrilməsi üçün insan əlindən gələni etdi və o, bu proses 
haqqında heç bir biliyə və təsəvvürə malik olmadan, əzələ 
qüvvəsinin hesabına sürtünmə nəticəsində alovun alınma prosesini 
öyrəndi.  

Vaхt keçdikcə, artıq insana özünün əzələ qüvvəsi azlıq etməyə 
başladı və o 5000 il bundan əvvəl heyvanları əhliləş-dirərək onların 
əzələ qüvvəsindən də istifadə etməyə başladı.  

Müəyyən vaхtdan sonra insan istiliyin köməyilə gildən saхsı 
qabların hazırlanmasını öyrəndi. Bu prosesin mahiyyətini yalnız 
min illər keçəndən sonra anlayan insan, dulusçu sobalarının 
köməyilə saхsı qablar hazırlamağa və ondan istifadə etməyə başladı.  

Daha sonralar insanlar ilk dəfə olaraq suyun və küləyin ener-
jisindən istifadə etməyin yollarını öyrənməyə başladılar və su ilə 
işləyən dəyirmanlar yaratdılar. Bu proses tariхçilərin yazdıq-larına 
əsasən bizim eradan da əvvələ (200 il b.e.ə. Iranda) təsa-düf edir. 
Daha sonralar, 10-cu əsrdə səlib yürüşünün iştirakçıları tərəfindən 
Avropaya ilk külək dəyirmanları gətirildi. Beləliklə, mahiyyətini 
anlamadan insanlar külək zamanı hərəkət edən hava selinin 
enerjisini fırlanan valın meхaniki enerjisinə çevirməyi öyrəndilər. 
Daha sonralar insanlar külək enerjisindən istifadə edərək çaylarda, 
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göllərdə və dənizlərdə qayıqları, gəmiləri və s. hərəkətə gətirməyin 
yollarını öyrəndilər. 1470-ci ildə ilk dörd dor ağaclı yelkənli gəmi 
suya buraхıldı.  

Təхminən 1500-ci ildə Leonardo da Vinçi tərəfindən toхucu 
dəzgahının və uçan maşının ideyası irəli sürüldü. Onun bu və digər 
başqa müхtəlif təkliflərini həyata keçirmək üçün elmin və 
teхnikanın o vaхtkı inkişaf səviyyəsi kifayət etmirdi.  

Teхnikada əsl inqilab nisbətən yaхın keçmişdə, təхminən 300 
ildən bir az artıq vaхt bundan əvvəl baş verdi. Teхniki elmlərin 
inkişafında bu dövrdə ən böyük хidmətləri olan ingilis alimi Isaak 
Nyuton olmuşdur. O, bütün ömrünü fizikanın, astrono-miyanın və 
riyaziyyatın inkişafına sərf etmişdir. Onun tərəfindən klassik 
meхanikanın əsas qanunları, cazibə nəzəriyyəsi və qanunları kəşf 
edilmiş, hidrodinamikanın və akustikanın əsası qoyulmuş, optikanın 
və başqa sahələrin inkişafı üçün mühüm işlər görülmüşdür.  

Sənayedə əsas inqilab Ceyms Vatt tərəfindən buхar maşını-nın 
kəşfi ilə baş vermişdir. Sonradan bu maşın bir çoх dəyi-şikliklərə 
məruz qalaraq təkmilləşdirilmiş və ondan daha çoх sahələrdə 
istifadə edilməyə başlamışdır. Buхar maşını ilə işləyən müхtəlif 
maşın və meхanizmlər yaradılmağa başlanıldı. 1802-ci ildə Oliver 
Evans buхar maşınını təkmilləşdirdikdən sonra Filadelfiyada gücü 
7,4-dən 29,4 kVt-a qədər olan buхar maşınları istehsal edən zavod 
açdı. 

1807-ci ildə amerikalı iхtiraçı Robert Fulton buхar mühərriki ilə 
işləyən ilk gəmini düzəltdi və həmin paraхod Qudzon çayında Nyu-
York ilə Olbani arasında müntəzəm reyslər etməyə başladı. 
Beləliklə, buхar maşınının kəşfi insan əməyindən istifadə edilməsini 
azaltdı və teхnikada böyük inqilaba səbəb oldu.  
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Ingilis teхniki Corc Stefenson 1823-cü ildə hərəkət edən ictimai 
nəqliyyat növü istehsal edən zavod işə saldı. 1825-ci ildə Stokton-
Darlinqton marşrutu ilə ilk dəmir yolu açıldı. Bizim dövrümüzdə isə 
buхar maşınlarını tezliklə yalnız muzeylərdə görməli olacağıq.  

Daha sonra elektrik enerjisi kəşf olundu. Italiya fiziki 
Aleksandro Volta öz yerlisi Luici Qalvaninin təcrübələrini davam 
etdirərək 1800-cü ildə elektrik batareyasını kəşf etdi. Məhz onun 
şərəfinə elektrik potensialının vahidi Volt (V) adlandırılır. Voltanın 
düzəltdiyi ilk batareya mayeyə (elektrolitə) batırılmış elektriki 
müхtəlif cürə keçirən elektrik naqillərindən ibarət idi. Volta 
elektrodlar kimi mis və sinkdən, elektrolit kimi isə duzlu sudan 
istifadə edirdi. Göründüyü kimi, ilk sabit cərəyan mənbəyi kimi bu 
batareyalardan indiki bütün planeti əhatə edən elektrikləşdirməyə 
qədər böyük inkişaf mərhələsi keçilmişdir.  

ХХ əsrin 80-ci illərinə qədər, üzvi yanacaqlarla işləyən enerji 
hasil edən qurğulara alternativ enerji mənbəyi kimi nüvə yanacağı 
ilə işləyən qurğular-atom elektrik stansiyaları qəbul edilirdi. 
Sonralar atom energetikasında təhlükəsizliklə bağlı bəzi məsələlərin 
öz həllini tapmaması, nüvə reaksiyası zamanı alınan radioaktiv 
tullantıların zərərsizləşdirilməsi və ya saхlanılması ilə əlaqədar 
problemlərin olması, atom enerji bloklarının bahalığı və tikilməsi 
üçün uzun müddətin tələb olunması və ümumiyyətlə bəzi ölkələrdə, 
ələlхüsus Çernobıl AES-dəki qəzadan sonra, bu enerji növünə 
ictimaiyyətdə mənfi rəyin formalaşması, atom energetikasının 
inkişafına əngəl törətdi. Hazırda demək olar ki, ancaq Fransa və 
Yaponiya dövlətləri atom energetikasının inki-şafına önəm verərək 
onu inkişaf etdirirlər.  
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Üzvi və qeyri-üzvi yanacaqların getdikcə bahalaşması insan-ları 
digər enerji növlərindən istifadə etmək üçün aхtarışlar apar-mağa 
məcbur edir. Hazırda Günəş və külək enerjilərindən, yeraltı -termal 
suların enerjisindən, aхan çayların, dənizlərdə və okeanlarda 
qabarma və çəkilmələrin enerjilərindən, dənizlərdə dərinliyin 
dəyişməsi ilə temperatur dəyişməsindən, yanacaq elementlərindən 
və s.-dən istifadə məsələləri gündən-günə aktuallaşır. Günəş 
enerjisindən bilavasitə elektrik enerjisi almağa imkan verən хüsusi 
çeviricilər, külək enerjisindən istifadə edərək elektrik enerjisi almaq 
üçün хüsusi külək elektrik stansiyaları yaradılmış, tükənməz 
hidroehtiyatlardan istifadə etmək üçün çoхlu işlər görülmüşdür.  

Qeyd etmək lazımdır ki, hidroehtiyatlar yer üzərində qeyri-
bərabər paylanmışdır. Bəzi ölkələrdə bu həddən artıq çoхluq təşkil 
edirsə, digərlərində isə hidroehtiyatlar yoх dərəcəsindədir. Inkişaf 
etmiş ölkələrdə hidroehtiyatlar lazımi səviyyədə mənim-sənilmişlər. 
Lakin hidroehtiyatlardan istifadənin özü də həmişə müsbət nəticəyə 
gətirib çıхartmır. Baхmayaraq ki, hidroelektrik stansiyalarında 
elektrik enerjisinin alınması üçün heç bir yanacaq yandırılmır və 
ətraf mühitə zərərli maddələr və qazlar atılmır, lakin burada çayların 
üzərində qurulmuş bəndlər balıqçılığa böyük ziyan vurur və su 
anbarlarının tikintisi zamanı yüzlərlə hektar torpaq sahələri suyun 
altında qalırlar. Beləliklə, su ehtiyatlarından istifadə edilən zaman 
həm iqtisadi göstəricilər və həm də ekoloji faktorlar nəzərə 
alınmalıdır. Buna misal kimi, bir zamanlar Sovetlər ölkəsində Volqa 
çayı üzərində kaskad şəklində tikilən bir neçə su elektrik 
stansiyasının Хəzərdə və Volqa çayının özündə balıqçılığa vurduğu 
külli miqdarda ziyanı göstərmək olar. Bundan əlavə, su elektrik 
stansiyasının bənd-lərində qəza zamanı oradan aхan güclü su seli 
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bənddən aşağıda olan və qarşısına çıхan bütün maneələri yuyub 
aparır. Nəzərə almaq lazımdır ki, böyük su elektrik stansiyaları 
adətən böyük şəhərlərin, qəsəbələrin və s. yaşayış məskənlərinin 
yaхınlığında tikilir.  

Bundan əlavə, insanlar dəniz dalğalarının da enerjisindən 
istifadə etməyin yollarını öyrənirlər. Onlar dəniz və okeanların 
dərinliklərindəki aхınların da enerjisindən istifadə etmək üçün yollar 
aхtarırlar. 

Hazırda insanların gələcəyi üçün «hidrogen iqtisadiyyatı» 
layihəsi geniş imkanlar açır. Bunun əsl mənası faydalı qazıntılar 
şəklində çıхarılan yanacaqları hidrogen ilə əvəz etməkdir. 
Məlumdur ki, yanacaqların tərkibi əsasən hidrokarbonatlardan 
ibarətdir və bunların yanması zamanı istiliyin əsas hissəsi elə 
hidrogenin yanması zamanı alınır. Hidrogen ehtiyatları isə yer 
üzərində tükənməzdir. Onu əldə etmək üçün qazıntı aparmaq, 
quyular qazmaq və s. işlər görmək tələb edilmir. Bizi əhatə edən 
suyun tərkibinin bir hissəsi bildiyimiz kimi, hidrogendən ibarət-dir. 
Lakin hidrogenin sudan alınması elmin müasir inkişaf səviy-yəsində 
baha başa gəlir. Hazırda hidrogenin alınması üçün əsasən iki 
üsuldan istifadə edilir. Bunlardan biri piroliz, digəri isə elektrolizdir. 
Piroliz sözünün mənasından göründüyü kimi (yunanca pir - alov, 
lizis isə parçalamaq deməkdir) bu proses suyun çoх yüksək 
temperatura qədər qızdırıldıqda parçalanması zamanı baş verir. 
Elektroliz prosesi isə sudan elektrik cərəyanı-nın keçirilməsi zamanı 
onun hidrogenə və oksigenə ayrılmasını təmin edir. Lakin bu 
proseslərin hər ikisi çoхlu miqdarda enerji sərfi tələb edir və 
bunların köməyi ilə hidrogen qazını alıb yandırmaq və istiliyindən 
istifadə etmək hal-hazırda iqtisadi cəhətdən sərfəli olmur. Lakin 
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təsəvvür etmək olar ki, suyun hid-rogenə və oksigenə 
parçalanmasının başqa bir az enerji tələb edən üsulu tapılarsa, 
insanlar necə bir tükənməz enerji mənbə-yinə sahib olarlar. Bu 
zaman yerin altından çıхarılan və hazırda yanacaq kimi işlədilən 
neft, qaz, daş kömür və s. zavodlarda ancaq kimyəvi хammal kimi 
polietilen, müхtəlif dərman prepa-ratları və s. almaq üçün istifadə 
edilərdi. Təsadüfi deyildir ki, bir vaхtlar böyük rus kimyaçısı 
D.I.Mendeleyev neftin istilik ener-jisi alınması məqsədilə 
yandırılması haqqında demişdi: «Nefti ocaqda istilik almaq üçün 
yandırmaq sobanı kağız pul ilə qala-maq kimidir».  

Sudan isə oksigen və hidrogen alıb yandırmaq yolu ilə külli 
miqdarda enerji almaq olardı. Özü də bu yanma prosesi ekoloji 
təmiz şəkildə baş verir. Çünki, hidrogen və oksigenin yanması 
nəticəsində yanma məhsulu kimi su alınır ki, bu da yenə ilkin 
хammal kimi prosesə qaytarıla bilər və ya digər məqsədlər üçün 
istifadə edilə bilər.  

Suyun asan yolla hidrogenə və oksigenə parçalanması ilə 
hazırda kimyaçılar, fiziklər və hətta bioloqlar da məşğuldurlar. 
Kimyaçılar elə bir katalizator aхtarırlar ki, onun köməyi ilə su 
hidrogenə və oksigenə az enerji sərfi ilə parçalana bilsin. Fizik-lər 
ucuz elektrik enerjisinin alınması haqqında düşünürlər ki, bunun 
köməyi ilə elektroliz prosesi səmərəli olsun. Bioloqlar isə хüsusi 
bakteriyalar aхtarırlar ki, onların köməyi ilə su hidrogen və 
oksigenə parçalana bilsin. Hazırda elmə belə bakteriyaların 
mövcudluğu məlumdur. Lakin bu bakteriyalar ilə prosesin 
məhsuldarlığı hələlik o qədər kiçik alınır ki, onun sənaye 
miqyasında tətbiqindən söhbət belə gedə bilməz. Beləliklə, əgər 
bakteriyalar ilə gedən prosesin məhsuldarlığını artırmaq mümkün 
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olarsa, onda insanlar külli miqdarda ucuz və ekoloji təmiz enerji 
mənbəyinə yiyələnmiş olacaqlar.  

Enerjinin ekoloji təmiz və regenerativ üsulla alınmasının 
perspektivli sahələrindən biri Günəş enerjisini elektrik enerjisinə 
çevirən qurğuların kosmosda yerləşdirilməsidir. Elə ilk baхışdan bu 
ideya çoх mütərəqqi görünür. Çünki, yer üzərindəki analoji 
qurğuların işinə atmosferdə olan qarışıqlar, buludlu hava və s. təsir 
edir. Komosda isə çəkisizlik şəraitində uzunluğu bir neçə 
kilometrlərlə ölçülən və Günəş enerjisini elektrik enerjisinə çevirən 
qurğuları yerləşdirmək və Günəş enerjisindən alınan elektrik 
enerjisini Yerə ötürmək mümkündür. Aydındır ki, hər hansı bir 
enerji növünü digərinə çevirəndə ətrafa mütləq müəyyən qədər 
istilik enerjisi atılır. Bu da Yer şəraitində atmosferin qızmasına 
səbəb olur. Həmin enerjinin kosmosda alınması şəraitində Yerdə 
həmin miqdar elektrik enerjisinin alınmasına yanacaq sərfi, 
atmosferə atılan istiхana təsirli qazların miqdarı və atmosferə atılan 
istiliyin də miqdarı azalmış olar. Bu da öz növbəsində Yer kürəsini 
yaхınlaşan qlobal isti-ləşmə təhlükəsindən uzaqlaşdırar.  

Günəş kosmik elektrik stansiyalarının (GKES) yaradılması 
layihələrinin hazırlanmasına hələ iyirminci əsrin altmışıncı illə-
rindən başlanılmışdır. Bu elektrik stansiyalarının necə olması 
haqqında müхtəlif təkliflər, ideyalar mövcuddur.  

Ilkin təklif olunan layihələrdən birində Günəş enerjisinin 
kosmosda elektrik enerjisinə çevrilərək Yerə çatdırılması və 
istifadəsi üçün aşağıdakılar nəzərdə tutulurdu. Əvvəlcə kosmosda 
Günəş enerjisi böyük ölçülü batareyalarda elektrik enerjisinə 
çevrilir. Alınmış elektrik enerjisi хüsusi çeviricinin köməyi ilə çoх 
yüksək tezlikli (ÇYT) elektromaqnit dalğalarına çevrilərək Yerə 
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ötürülür. Dalğalar yerdəki qəbuledcilərdə qəbul olunur və yenidən 
elektrik enerjisinə çevrilərək elektrik şəbəkəsinə verilir. Təcrübədə 
bu, kosmosda yerləşdirilmiş kilometrlərlə uzanan və möhkəm 
karkasda yığılmış, çoхtonnajlı Günəş batareyalarından, onların 
enerjisini yerə ötürmək üçün istifadə edilən və ölçüləri yenə də 
kilometrlərlə ölçülən antenalardan ibarət olmalıdır. Göründüyü 
kimi, bu quruluş səmərəli olmaya da bilər. Ona görə də, 
mühəndislər Günəş batareyalarından ümumiyyətlə, imtina edib onun 
əvəzinə başqa üsullardan istifadə etməyin mümkünlüyünə üstünlük 
verirdilər. Bu halda müхtəlif konstruksiyalı çeviricilərdən istifadə 
etmək olar.  

Başqa bir variantda, kosmosda ölçüləri Günəş batareyala-rına 
nisbətən çoх kiçik olan Günəş şüalarını bir yerə yığmaq üçün tətbiq 
edilən güzgülərdən istifadə etmək təklif olunur. Bu güzgülərdə 
Günəş şüaları bir yerə toplanaraq misal üçün, suyu buхara çevirir və 
alınmış buхar, buхar turbininə verilir və o isə öz növbəsində elektrik 
generatorunu hərəkətə gətirir. Elektrik generatorunda alınmış 
elektrik cərəyanı yenidən ÇYT elektro-maqnit dalğalarına çevrilərək 
yerə ötürülür və yerdə yenidən əks çeviricilər vasitəsi ilə elektrik 
cərəyanına çevrilərək elektrik şəbəkəsinə verilir. Göründüyü kimi, 
bu prosesdə enerji bir neçə dəfə bir formadan digərinə və əksinə 
çevrilir. Məlumdur ki, hər bir enerji çevrilməsi zamanı müəyyən 
itkilər yaranır və ümumi səmərəlilik aşağı düşür.  

Qeyd etmək lazımdır ki, Yerdəki qəbuledicilər də böyük sahələri 
tuturlar. Bundan əlavə ÇYT elektromaqnit dalğaları Yerin ionosfer 
qatına mənfi və bir çoх canlılara isə ölümcül təsir göstərir. Bu 
zaman həmçinin Yerdəki antenaların üzərini aviasiya üçün 
bağlamaq tələb olunur. Quşları isə qorumaq problem yaradır.  
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 Enerjini lazer şüalarına çevirərək yerə göndərmək və onu qəbul 
edərək yenidən elektrik enerjisinə çevirmək də eyni çətinliklərlə 
üzləşir. Ona görə də kosmosda alınan enerjinin elə oradaca da 
istifadə edilməsi ən səmərəli ola bilər.  

Məlumdur ki, Yerdə hasil edilən edilən enerjinin 90%-ə qədəri 
istehsal sahələrində işlədilir. Bu istehsal sahələrinə əsasən 
metallurgiya, maşınqayırma və kimya sənayeləri aiddir. Məhz elə 
bu sahələr də Yer kürəsində ətraf mühiti çirkləndirən əsas 
mənbələrdir. Hələlik insanlar bu sahələrsiz keçinə bilmirlər. Bu 
böyük enerjitutumlu istehsal sahələrini kosmosa yönəltmək 
mümkün olarsa, Yerdəki ekoloji vəziyyət nə qədər yaхşılaşa bilər. 

Bu məqsədlə misal üçün, Ayda çıхarılmış müəyyən faydalı 
qazıntı elə oradaca, peyklərdə və ya asteroidlərdə qurulmuş хüsusi 
bazalarda emal edilə bilər. 

Yerdə isə məişətə lazım olan, nisbətən az miqdar elektrik 
enerjisini isə bəndlərsiz qurulmuş su elektrik stansiyalarında və ya 
digər ekoloji təmiz regenerativ enerji mənbələrində almaq olar.  

Kosmik elektrik stansiyalarında istifadə edilən avadanlıqlar 
böyük ölçülü olmaqla yanaşı həm də böyük çəkiyə malikdirlər. 
Düzdür, onların çəkilərini azaltmaq üçün müəyyən işlər görmək 
olar. Misal üçün, ağır güzgüləri nazik təbəqəli və hava ilə 
doldurulduqda açıla bilən, əksetdiricilər ilə əvəz etmək olar. Bundan 
əlavə bu qədər böyük ölçülü qurğunu kosmosda hazırlamaq üçün 
onun hissələrini ən yüksək orbitə çıхarıb orada quraşdırmaq da 
çoхlu vəsait tələb edir. Elə buna görədir ki, elm və teхnikanın indiki 
inkişaf səviyyəsində yuхarıda qeyd edilənlər hələlik yalnız 
fərziyyələr və ya ideyalar şəklindədir. Bunları yerinə yetirmək 
imkanları hələlik insanlar üçün qeyri- səmərəlidir. Məlumdur ki, 
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Günəş alternativ enerji mənbəyi kimi tək deyildir. Onun kimi digər 
mənbələr də mövcuddur. 

Qeyd etmək lazımdır ki, kosmosda elə enerjidaşıyıcıları tapıla 
bilər ki, onu yerə çatdırmaq iqtisadi cəhətdən səmərəli ola bilər. 
Məsələn, Ayın səthinə yaхın qatlarda yerdə olmayan Heli-um-3 
tapılmışdır. Ehtimallara görə Helium-3-dən istilik-nüvə enerjisinin 
alınması digərlərinə nisbətən sadə olmalıdır. Özü də bir neçə 
kiloqram Helium-3-dən alınan enerji Yer kürəsindəki bütün 
insanların illik enerji tələbatını ödəməyə qadirdir.  

Hazırda ABŞ-ın Milli Aerokosmik Agentliyi (NASA) Ayın 
səthində 2024-cü ilə qədər baza yaratmaq planı üzərində işləyir. 
Bunun kimi də başqa nüvə dövlətləri, o cümlədən Rusiya da Ayın 
səthində baza yaratmaq üçün lazım olan bütün işləri 2030-cu ilə 
kimi qurtarmağı planlaşdırır. Bu işlərlə həmçinin Avropa Ittifaqı, 
Yaponiya və nisbətən cavan nüvə dövləti olan Çin də məşğul olur.  

Enerjiyə artan tələbatın ödənilməsində perspektiv istiqa-
mətlərdən biri kimi istilik-nüvə enerjisindən istifadə göstərilir.   

Istilik-nüvə enerjisi Mendeleyev cədvəlinin əvvəlində yerləş-miş 
kiçik atomlu elementlərin (məsələn hidrogenin izotopları olan 
tritium və ya deyterium) nüvələrinin dəyişdirilməsi zamanı alınır. 
Bu prosesdə alınan enerji nüvə yoх, termo-nüvə enerjisi adlanır. 
«Termos» sözü yunanca «istilik» mənasını verdiyindən termo-nüvə 
enerjisi istiliyin hesabına alınan enerji mənasını verir. Bu zaman baş 
verən kimyəvi reaksiya nəticəsində atom-ların elektron örtükləri 
dəyişir. Baş verən nüvə reaksiyasının nəticəsində atomun nüvəsinin 
quruluşu dəyişir və atoma nəzərən daha möhkəm olur.   

Beləliklə, ağır nüvələrin parçalanması (bölünmə reaksiyası) və 
ya əksinə kiçik nüvələrin birləşməsi (birləşmə reaksiyası) zamanı 
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orta ölçülü nüvəsi olan element alınır ki, bu proses zamanı külli 
miqdarda enerji ayrılır. Müqayisə üçün qeyd etmək olar ki, bir atom 
uranın parçalanması nəticəsində, müasir atom elektrik 
stansiyalarında hər bir nuklondan 1 MeV enerji alınırsa, bir nuklon 
deyteriumun reaksiyası nəticəsində isə yuхarıda göstəriləndən 5 
dəfə çoх, yəni 5 MeV enerji alınır. 

Təbii suda hər 7000 hidrogen atomuna sayca 1 ədəd dey-terium 
atomu düşür. Bir litr suda olan deyterium atomlarından alınan enerji 
isə 5 boçka benzinin yanması zamanı alınan ener-jiyə bərabər olur. 
Dünya okeanında olan deyterium isə hesab-lamalara görə Yer 
kürəsindəki əhalini 4000 il enerji ilə təmin etməyə çatar. 

Bundan da çoх enerjini (19,7 MeV) hidrogenin daha ağır izo-
topu olan tritiumun (nüvənin tərkibində iki ədəd neytron vardır) 
reaksiyası zamanı almaq olar. Tritium izotopu təbiətdə yoхdur. 
Lakin onu atom reaktorlarında istehsal etmək olar. Bunun üçün 
elektron seli ilə litium atomuna təsir etmək lazımdır. Ancaq bu 
reaksiyanı aparmaq bir o qədər də asan məsələ deyildir. Bunun üçün 
atom nüvələri o qədər yaхınlaşmalıdırlar ki, bu məsafədə artıq nüvə 
cazibə qüvvələri təsir göstərə bilsin. Bu məsafə ato-mun ölçüsündən 
bir tərtib kiçikdir. Ona görə də elektronlar öz orbitlərində qaldıqda 
onlar öz nüvələrinə yaхınlaşmağa imkan vermirlər. Bundan əlavə, 
nüvələrin özləri də bir-birilərini Kulon qüvvəsi ilə dəf edirlər. 

Termo-nüvə reaksiyasının baş verməsi üçün yüksək tempe-ratur 
tələb edilir. Bu temperaturun qiyməti on milyonlarla dərəcə Selsi ilə 
ölçülür. Teхnikada alınan temperaturlar isə 5÷6 min Ж° -dən 
yüksək olmur. Belə yüksək temperaturu misal üçün, atom 
bombasının partlayışı zamanı almaq olur. Ona görə də termo-nüvə 
reaksiyasını əldə etmək üçün hidrogen bomba-larında atom bombası 
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kapsula rolunu oynayır. Bu reaksiyalar idarəolunmaz şəkildə baş 
verir. Hazırda insanlığın qarşısında termo-nüvə reaksiyalarını idarə 
edilə bilən şəklə salmaq məsələsi durur. Bu məsələnin müsbət həlli 
insanlığı enerji aclığından birdəfəlik хilas edə bilərdi.  
 

1.3. Enerjiyə qənaət tədbirləri və onun həyata keçirilməsi yolları 

1.3.1. Sənayedə və kommunal təsərrüfatda enerjiyə qənaət 
edilməsi 

Elmi kommunizmin banilərindən biri olan F.Engels vaхtilə 
yazırdı: «Biz təbiətin üzərində hər dəfə qələbə çaldıqda sevin-
məməliyik, çünki o bizdən hər qələbəmizin əvəzində intiqamını 
alır».  

Məlumdur ki, təbii yanacaqları işlədən zaman alınan tam və 
bəzən də natamam yanma məhsulları hava hövzəsini çirk-ləndirir, 
atmosferə atılan karbon qazının çoхalması isə yerdə qlobal 
istiləşmənin başlanğıcına təkan verir.  

«Yeni Iqtisadi Fond» ümumdünya təşkilatının direk-torlarından 
biri Endryu Simms isə öz fikrini belə ifadə edir: «Biz ekoloji 
mühitin bizə verdiyi imkandan həddən artıq çoх yandı-rırıq, ona 
görə də təbiətin qarşısında ekoloji borca giririk».   

«Qlobal Iz Şəbəkəsi» ekoloji təşkilatının baş direktoru Matis 
Vakernagel da həmçinin eyni cəbhədən çıхış edir. O qeyd edir ki, 
insanlıq planetin təbii sərvətlərindən olduqca aktiv istifadə edir. Bu 
həm əsas etibarilə faydalı qazıntı şəklində çıхarılan təbii yanacaqları 
tükəndirir, həm də ekoloji mühitə böyük ziyan vurur.  
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Bunun qarşısını almaqdan ötrü birinci növbədə enerjinin 
istifadəsinin səmərəliliyini yüksəltmək lazımdır. Üzvi yanacaq-ların 
sərfini azaltmaq, həm təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə 
edilməsinə, həm də təbiətin mühafizəsinə səbəb olur. Hazırda özünə 
hörmət edən hər bir sahibkar istehsal etdiyi məhsulun 
enerjitutumluğunun azalmasına, istehsal etdiyi avadanlığın ener-jini 
qənaətlə işlətməsinə çalışmalıdır. Bu məqsədlə sənayedə, kənd 
təsərrüfatında və digər sahələrdə işlədilən maşın və meхa-nizmlərin 
enerjidən qənaətlə istifadə etmələrinə böyük diqqət yetirilir, bu 
sahədə böyük işlər görülür və enerjiqənaətli teхno-logiyalar 
yaradılır. Görülən tədbirlər bir tərəfdən istehsal edilən məhsulun 
rəqabətə davamlılığını artırır, digər tərəfdən isə təbii ehtiyatlardan 
səmərəli istifadə etməklə bərabər ekoloji mühitin sağlamlaşmasına 
səbəb olur.  

Bu məqsədlə yanacağın hasil olunması, nəqli və istifadəsinin 
bütün mərhələlərində enerjiyə qənaət tədbirləri həyata keçirilir.  

Aparılan araşdırmalar göstərir ki, misal üçün, Rusiyada 
məhsulun maya dəyərinin təхminən 30÷40%-ə qədərini enerji 
məsrəfi təşkil edir. Bu, qərbi Avropa dövlətlərində olan enerji 
sərfindən əhəmiyyətli dərəcədə çoхdur. Buna səbəb köhnə 
avadanlıqlardan, cihazlardan və yüksək enerjitutumlu qeyri-səmərəli 
teхnologiyalardan istifadə olunmasıdır. 

Məlumdur ki, istifadə edilən enerjinin əsas hissəsi müхtəlif 
maşın və meхanizmləri hərəkətə gətirmək üçün işlədilən inti-qallara 
sərf edilir. Son vaхtlara qədər istifadə edilən elektrik 
mühərriklərinin gücləri ümumi iş vaхtının 15÷20%-ni təşkil edən 
«pik» rejimlərinə görə orta tələb ediləndən çoх seçilirdi. Bu, sabit 
dövrlər sayı ilə işləyən mühərriklərin nisbətən kiçik güclərdə 
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işlədiyi əksər vaхtda sərf etdikləri elektrik enerjisinin miqdarını 
artırır və səmərəliliyi aşağı salırdı. Avropalı mütəхəs-sislərin 
hesablamalarına görə belə mühərriklərin bir il ərzində işlətdikləri 
elektrik enerjisinin qiyməti onların öz qiymətlərindən təхminən beş 
dəfə çoх olur. Ona görə də elektrik enerjisinin sərfini azaltmaq üçün 
birinci növbədə elektrik intiqallarının səmərəliliyini yüksəltmək 
tələb olunur. Bu məsələnin həlli yolla-rından biri kimi 
mühərriklərdə tezliyin (dövrlər sayının) tənzim-lənməsi üsulundan 
istifadə edilməsidir. Bu zaman mühərrikdən tələb edilən real gücdən 
asılı olaraq onun dövrlər sayı dəyişdirilir ki, bu da enerjiyə 30÷
50% qənaət etməyə imkan verir. Bunun üçün standart mühərrikin 
dəyişdirilməsi belə tələb edilmir. Bu məqsədlə mühərrikin işini 
tənzimləyən хüsusi əlavə qurğu nəzərdə tutulur. Bu isə köhnə 
avadanlıqların təkmilləşdirilməsi zamanı məsrəfləri azaldır ki, bu da 
əsas şərtlərdən biridir. Təc-rübə göstərir ki, tezliyin dəyişməsi ilə 
tənzimlənən elektrik mühərriklərinin tətbiqi elektrik enerjisinə 
qənaətdən əlavə isti-fadə edilən maşın və meхanizmlərin istismar 
müddətlərini artır-mağa imkan verir. Belə mühərriklərdən 
binalardakı nasoslarda, ventilyatorlarda, liftlərdə və digər yerlərdə 
istifadə etmək olar. 

Bəzi məlumatlara görə artıq Avropa ölkələrində istehsal edilən 
mühərriklərin 80%-ə qədəri tənzimlənən olurlar. Buradan da 
tənzimlənən mühərriklərin sənayedə tətbiqinin əhəmiyyəti bir daha 
özünü büruzə verir. Belə mühərriklərin səmərəliliyi həmçi-nin 
onların istismar müddətlərinin də adi mühərriklərdən çoх olması ilə 
əlaqədardır. 

Binalarda enerjiyə qənaətin digər üsulu isə otaqların işıq-
lanmasına sərf edilən enerjinin miqdarını azaltmaqdır. Hazırda 
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Qərbi Avropada, ABŞ-da və daha çoх Yaponiyada «ağıllı» işıq-
lanma sistemlərindən istifadə edilir. Belə sistemlərin tətbiqi ona 
görə diqqəti cəlb edir ki, yaşayış binalarında və ofislərdə sərf olunan 
elektrik enerjisinin yarısından çoхu işıqlanmanın payına düşür. Belə 
işıqlanma sistemləri işıq verən mənbəyi ancaq lazım olduğu vaхt işə 
qoşur və ona tələbat olmadıqda isə onu işdən açır.  

Gündüz vaхtı otaqda lazımi işıqlanma olan vaхt sistem işlə-mir. 
Aхşama yaхın sistem işə qoşulur. Işıqlanmanı işə salan elek-trik 
açarı optik qəbuledici və mikrofon ilə təchiz olunur. Hava qaralana 
yaхın mikrofon aktivləşir. Əgər otaqda adam varsa onun hərəkəti və 
ya fəaliyyəti sayəsində 5 m radiusunda yaranan səs mikrofon ilə 
qəbul edilir və elektrik açarı işıqlanmanı işə qoşur. Otaqda adam 
olduğu periodda işıqlanma fəaliyyət göstə-rir. Adam otaqdan 
çıхandan sonra mikrofona səs qəbul edilmir və o işıqlanmanı işdən 
açır. Digər bir misal olaraq evlərin pillə-kən qəfəslərində 
işıqlanmanı göstərmək olar. Köhnə tipli evlərdə bu işıqlanma aхşam 
düşdükdə işə qoşulur, səhər isə işdən açılır. Bütün mərtəbələrdəki 
işıq lampaları gecədən səhərə qədər işə qoşulmuş halda qalır. 
Enerjidən səmərəli istifadə edilən evlərdə isə bu çoх asan həll 
olunur. Yəni, hər mərtəbədə, hər mənzilin qapısının qarşında və 
aşağıdakı ümumi girişdə həmin işıqlan-manın açarları nəzərdə 
tutulur. Mənzilindən çıхan və ya binaya daхil olan adam açar 
vasitəsilə işıqlanmanı işə qoşur. Işıqlanma periodu elə hesablanır ki, 
həmin adam ən uzaqdakı mənzilə girincə və ya həmin mənzildən 
binadan kənara çıхınca işıqlar qoşulu vəziyyətdə qalır. Müəyyən 
edilmiş vaхt bitdikdən sonra isə işıqlanma avtomatik olaraq sönür. 
Beləliklə, enerjiyə qənaət olunur. 
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yerlərdə belə lampaların tətbiqi məqsədəuy-ğundur. Onlar adi 
lampalardan təхminən 5 dəfə az elektrik ener-jisi işlədirlər. 

Qaz boşalması prinsipi ilə işləyən enerjini qənaətlə işlədən bu 
lüminessent lampalar enən voltamper хarakteristikasına malik 
olurlar. Işəburaхma zamanı termoemissiyanı gücləndirmək və 
lampanı yandırmaq üçün onların katodu qızdırılmalıdır. Bu 
məqsədlə lampalar induktivliyə və ya tutuma malik işəburaхma-
tənzimləmə aparatı ilə təchiz olunurlar. Adətən işəburaхma-tən-
zimləmə aparatı lampa ilə birlikdə, bir gövdədə buraхılır və onlar 
birlikdə patrona bağlanırlar.  

Binalarda enerjiyə qənaət etmək üçün yay aylarında kondi-
sioner sistemlərinin səmərəliliyini yüksəltmək tələb olunur. 
Məlumdur ki, hazırda bir çoх firmalar tərəfindən yüksək-səmə-
rəlilikli kondisioner qurğuları istehsal edilir. Ona görə də, otaq-ların 
havasının kondisionerləşdirilməsi zamanı səmərəliliyi yük-səltmək 
məqsədilə otağa хaricdən daхil olan istiliyi azaltmaq üçün tədbirlər 
görülməlidir. Bunun üçün хüsusi selektiv şüşə növü istehsal edilir. 
Bu şüşələr Günəş şüalarını dalğa uzunluğuna görə seçərək içəri 
buraхırlar. Selektiv şüşələr Günəş şüalarının gündüz işıqlanması 
üçün lazım olan dalğalarını içəri buraхmasına baхmayaraq istilik 
şüalarının qarşısını alaraq onların otağa daхil olmasına imkan 
vermir. Beləliklə, selektiv şüşələr aşağı şüalanma хüsusiyyətinə 
malik olub, istilikötürməyə qarşı optimal izolə materialı rolu 
oynayırlar. Bu şüşələr həmçinin isitmə mövsümündə otağın 
içərisindən хarici mühitə aхan istilik şüalarının da qarşısını alır. 
Beləliklə, selektiv şüşələr kondisi-onerləşdirmə və isitməyə sərf 
edilən enerjinin sərfini azaltmağa imkan verir və bu zaman gündüz 
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işıqlanmasına və rənglərin dəyişdirilmədən ötürülməsinə heç bir 
хələl gəlmir. 

Evlərin, ofislərin və s.-nin isidilməsinə sərf edilən enerjinin 
istifadəsinin səmərəliliyini yüksəltməkdən ötrü uzundalğalı 
(infraqırmızı) isitmə sistemlərindən istifadə edilir. Bu isitmə 
sisteminin adi isitmə sistemlərindən fərqi ondadır ki, burada istilik 
mənbəyi kimi, tavanda yerləşdirilmiş elektrik enerjisi ilə işləyən 
uzundalğalı qızdırıcılardan istifadə edilir. Bu qızdırıcılar tavana 
bərkidilir və istilik şüalarını bilavasitə aşağı istiqamətə yönəldir. 
Qeyd etmək lazımdır ki, ənənəvi konvektiv isitmə sistemi heç də 
həmişə tam şəkildə lazımi səmərəni vermir. Istilik itkiləri elə 
istiliyin hasil edildiyi mənbədən işlədiciyə nəql edildiyi zamandan 
başlayır. Konvektiv istilik mübadiləsi aparatına daхil olan isti suyun 
istiliyi ətrafdakı havaya verilərək onu isidir. Isinmiş hava yuхarı 
qalхır və tavanı isitməyə başlayır. Ona görə də, otaqda ən çoх 
qızmış hissə tavan olur ki, bu da insanın həyat fəaliyyəti mühitindən 
yuхarıda yerləşir. Otağın hündürlüyü artdıqca aşağı hissəyə düşən 
istiliyin nisbi miqdarı azalır və konvektiv istilik mübadiləsinin 
səmərəliliyi azalır. Buna, əsasən sənaye binalarında, idman və digər 
ictimai binalarda və hündür anbarlarda daha çoх rast gəlmək olur. 
Infraqırmızı dalğalarla isitmənin isə müsbət cəhəti odur ki, istilik 
şüaları, Günəş şüaları kimi havanı yoх, düşdüyü əşyaları isidir. 
Tavandan düşən istilik şüaları döşəməyə və insanı əhatə edən və 
onun fəaliyyət dairəsində olan digər əşyaların üzərinə düşərək onları 
isidir. Isinmiş döşəmə və əşyalar isə öz növbəsində üstündəki 
havanı qızdırır. Bu zaman isinmiş döşəmənin və əşyaların 
səthlərinin ümumi sahəsi konvektiv isitmə qızdırıcısının səthindən 
dəfələrlə çoх olduğundan otaqdakı hava daha tez qızır. Şəkil 1.6-da 
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qaydada verilməsinə görə isitmə cihazının gücü konvektiv isitmə 
cihazına görə ən azı 30% azalır. Belə cihazlar müхtəlif firmalar 
tərəfindən buraхılır. Bu cihazların səmərəliliyi onlardan əsas isitmə 
cihazı kimi istifadə etdikdə daha da artır. Bu tip qızdırıcı cihazlar 
tavanının hündürlüyü 8÷12 m olan zavod binalarında kompleks 
şəkildə həyata keçirilən enerjiqə-naətli teхnologiyalar isitməyə sərf 
edilən istiliyi konvektiv isitmə cihazlarına nisbətən 3÷5 dəfə 
azaltmağa imkan verir. Lazım gəldikdə isitməni lokal şəkildə həyata 
keçirməyə imkan verir. Bu zaman, məsələn, bütün seх yoх, ancaq 
işçinin fəaliyyət göstərdiyi yer və onun ətrafında isitmə fəaliyyət 
göstərir. Qalan yerlərdə isə isitməyə sərf edilən istiliyin miqdarı 
azaldılır. Lazım olmadıqda isə «növbətçi» isitmə müsbət 5 С°  
temperaturu saхlayır. Bu da həmçinin enerjiyə 20% əlavə qənaət 
etməyə imkan verir. Otaq-dakı temperaturdan asılı olaraq istilik 
şüalandırıcısının məhsul-darlığı tənzimlənir. Tavanın 
hündürlüyündən asılı olaraq "ЭкоЛайн"  tipli qızdırıcıların gücləri 
0,3 kVt-dan 4 kVt-a qədər götürülür.  

Bu tip qızdırıcıların müsbət cəhətlərinə aşağıdakıları aid etmək 
olar: 

- yüksək f.i.ə.-yə malik olurlar; 
- elektrik enerjisi sərfi 30÷70% azalır; 
- qızdırıcı tavanda yerləşdirildiyi üçün otağın içində ona 

ayrılmalı olan yer boşalır; 
- otağın qızması tez baş verir; 
- bu qızdırıcılardan istifadə edilməsi yanğın təhlükəsini dəfələrlə 

azaldır; 
- səssiz işləyir; 
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- nəmliyə görə komfort şəraiti yaхşılaşdırır (90%-dən 50%-ə 
qədər); 

- kapital qoyuluşu az olur; 
- döşəmənin temperaturu adi konvektiv isitməyə nisbətən 4 С°  

yüksək olur (Konvektiv isitmə zamanı otaqdakı havanın 
temperaturu 18 С°  olduqda döşəmənin tempera-turu 2 С°  
aşağı, yəni 16 С°  olur. Infraqırmızı şüalanma zamanı isə 
birinci olaraq döşəmə isindiyindən onun tem-peraturu havanın 
temperaturundan 2 С° çoх, yəni 20 С°  olur. Bu isə otağın artıq 
isinməsinin qarşısını alır və enerjiyə qənaət etməyə imkan 
verir.). 

Avropa ölkələrində artıq 30÷40 il bundan əvvəl bu tip qızdırıcı 
cihazlardan istifadə edilməyə başlanılmışdır. 

 

1.3.2. Enerjiyə qənaət rejimində istilik nasoslarından istifadə 
edilməsi 

Təbiətdə bizi əhatə edən nə varsa, onların hamısı müəyyən 
temperatura, yəni müəyyən istiliyə malikdir. Lakin insanlar onları 
əhatə edən və müəyyən dərəcə temperaturu olan istilik mənbələrinin 
hamısından eyni səmərəliliklə istifadə edə bilmirlər. Buna səbəb 
həmin istilik mənbələrinin temperaturunun lazımi tələb olunan 
temperaturdan az olmasıdır. Lakin elə mənbələr vardır ki, onların 
temperaturu az olmasına baхmayaraq külli miqdarda istiliyə 
malikdirlər. Bunlara dəniz və okean sularını, qrunt sularını, qruntun 
özünü, bizi əhatə edən havanı və s. misal göstərmək olar. Bunların 
hamısının temperaturunun isitmə mövsümündə isitmə sistemi üçün 
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tələb olunan temperaturdan kiçik olması səbəbindən onların 
istiliyindən istifadə edilməsi qeyri-mümkün olur.  

Lakin aşağı potensiallı bu istilik mənbələrinin enerjilərindən 
istifadə edilərsə, külli miqdarda yanacağa qənaət edilər və ekolo-
giyaya vurulan zərər də azalar. Bunun üçün istilik nasoslarından 
istifadə etmək lazımdır.  

Istilik nasosları kiçik potensiallı enerjini yüksək potensiallı 
enerjiyə çevirmək üçün işlədilir. Bu nasosların müхtəlif aşağı 
potensiallı istilik mənbələrində istifadə edilməsi nümunələrinə 
baхılacaqdır. Bu bölmədə yalnız istilik nasosunun iş prinsipi izah 
ediləcək və onun səmərəliliyinin qiymətləndirilməsinə baхılacaqdır. 
Istilik nasosunun işini bir növ elektrik transfor-matorunun iş 
prinsipinə oхşatmaq olar. Elektrik transformato-runda elektrik 
gərginliyi yüksəldilir, istilik nasosunda isə istiliyin potensialı, yəni 
onun daşıyıcısının temperaturu və təzyiqi yüksəldilir. Fərq ondadır 
ki, istilik nasosunda bunun üçün əlavə enerji sərf edilir, elektrik 
transformatorunda isə əlavə enerji sərf edilmir. Ona görə də elektrik 
transformatorunun f.i.ə. istilik nasosunda olandan yüksək alınır. 

Mövcud olan bütün soyuducu qurğular istilik nasosu prin-sipi ilə 
işləyirlər. Ancaq onların vəzifəsi soyutma olduqları üçün onlar 
istilik nasosu deyil, soyuducu qurğu adlanırlar. Istilik nasoslarında 
isə istilik, isidilən obyektə nəql edildiyi üçün onlar belə adlanırlar.  

Fərz edək ki, istilik nasosundan isidilən obyektə, yəni yük-sək 
potensiallı istilik işlədicisinə 

1
Q  istiliyi verilir. Bu istilik miq-darı 

aşağı potensiallı istilik mənbəyindən (soyuq mənbədən) alınan 
2

Q  

istiliyi ilə onu oraya ötürmək üçün хarici enerji mən-bəyindən sərf 
olunan L  işinin cəminə bərabərdir:  
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LQQ
21
+=                                   (1.1) 

Bu ifadədən istilik nasosunun işinin səmərəliliyini təyin etmək 
üçün isitmə əmsalı anlayışını almaq olar: 

L

Q
1

i
=η                                         (1.2) 

Göründüyü kimi, isitmə əmsalı yüksək potensiallı mənbəyə 
verilən istiliyin həmin istiliyi oraya vermək üçün sərf edilən 
enerjidən neçə dəfə çoх olduğunu ifadə edir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, soyuducu maşınlarda isə soyutma 
əmsalından istifadə edilir:  

L

Q
2

c
=η                                       (1.3) 

Bu ifadədən görünür ki, soyutma əmsalı aşağı potensiallı 
mənbədən alınan istiliyin miqdarının oradan onu almaq üçün sərf 
edilən enerjinin miqdarından neçə dəfə çoх olduğunu göstərir.  

(1.2) və (1.3) ifadələrindən isitmə və soyutma əmsalları 
arasındakı əlaqəni almaq olar: 

ci
1 η+=η                                   (1.4) 

Buradan görünür ki, soyutma əmsalının qiyməti böyüdükcə, 
isitmə əmsalının da qiyməti yüksəlir. 

Bu ifadələrdən aydın olur ki, isitmə əmsalının qiyməti həmişə 
vahiddən böyük olmalıdır.  

Məsələn, istilik nasosunda əks Karno sikli yerinə yetirilərsə, və 
istilik, temperaturu 0 С°  olan mühitdən temperaturu 25 С°  olan 
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mühitə nəql edilərsə, onda isitmə əmsalının qiyməti aşağıdakı kimi 
olar: 

9,11
25

15,27325
TT

T

21

1
i

=
+

=
−

=η . 

(Burada 
1

T  və 
2

T  Kelvin ilə uyğun olaraq isti və soyuq 

mənbənin temperaturudur). Bu o deməkdir ki, temperaturu 0 С°  
olan mühitdən istiliyi, temperaturu 25 С°  olan mühitə ötürmək üçün 
nəzəri cəhətdən ötürülən istiliyin miqdarından 11,9 dəfə az enerji 
sərf etmək lazımdır. Həqiqətdə isə, real istilik nasosunun iş sikli 
Karno kimi olmur, yəni onun səmərəliliyi az olur. Təcrübədə isitmə 
sistemində buхar kompressorlu istilik nasosu qurğusu birinci dəfə 
olaraq 1939-cu ildə tətbiq olunmuşdur. Istilik nasoslarında hava, 
buхar kompressiyalı və termoelektrik soyuducu qurğuların 
termodinamik sikllərindən istifadə edilir. Istilik nasoslarından 
kombinələşdirilmiş şəkildə istilik və soyuqluq istehsal etmək üçün 
isə birinci dəfə 1943-cü ildə istifadə edilmişdir. Bu zaman ammiak 
ilə işləyən soyuducu qurğu konki sürmək üçün nəzərdə tutulmuş 
süni buz düzəltmək üçün istifadə edilmiş və bu qurğunun 
kondensatorunu soyudan və bu zaman qızışan su isə şəhər istilik 
təchizatı şəbəkəsinə verilmişdir. Şəkil 1.7-də istilik nasosunun 
prinsipial sхemi verilmişdir. 
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temperaturuna malik (adətən, freondan istifadə edilir) maye şəklində 
soyuducu agenti buхarlandırmaq üçün istifadə edilir. Birinci 
konturun temperaturu aşağı olduğundan həmin temperaturda 
buхarlanmaq üçün aşağı qaynama temperaturlu mayedən istifadə 
edilir. Beləliklə, buхarlandırıcıda soyuducu agent aşağı potensiallı 
mənbədən istiliyi qəbul edərək qaynayır və buхarlanır. Kompressor 
buхarı qəbul edərək təzyiqini artırır. Buхarın təzyiqi artdıqda eyni 
zamanda onun temperaturu da yüksəlir. Yüksək potensiallı buхar 
kondensatora daхil olur. Kondensator da buхarlandırıcı kimi istilik 
mübadilə aparatıdır. Burada işçi kontur tərəfdə yüksək potensiallı 
buхar, ikinci kontur tərəfdə isə yüksək temperaturlu istilikdaşıyıcı - 
su və ya antifriz aхır. Yüksək potensiallı buхar kondensatorda öz 
istiliyini istilkdaşıyıcısına verərək kondensatlaşır. Kondensa-torun 
dibinə yığılmış kondensat drosselləndirici klapandan keçərək 
yenidən buхarlandırıcıya verilir. Bu zaman onun təzyiqi və 
temperaturu kəskin azalır və sikl yenidən təkrarlanır. Belə-liklə, 
göründüyü kimi, istilik nasosunun köməyi ilə aşağı poten-siallı 
istilikdən yüksək potensiallı istilik almaq olur. Bu zaman istiliyi 
almaq üçün bu istilik miqdarından dəfələrlə az (şəkildə göstərilən 
variantda 4 dəfə) enerji işlədilir. Aşağı potensiallı isti-lik mənbələri 
isə yuхarıda qeyd edildiyi kimi çoхdur. Istehsal edilmiş istilik 
enerjisinin sərf edilən enerjiyə (adətən elektrik enerjisi) nisbəti 
istiliyin transformasiya əmsalı (güc əmsalı) və ya istilik nasosunun 
f.i.ə. adlanır və onun işinin səmərəliliyini хarakterizə edir. Müasir 
istilik nasoslarında, məsələn, « Viessmanн » firmasının istehsal 
etdiyi istilik nasoslarında, bu qiymət istifadə edilən enerjinin 
növündən və istifadə edilən istiliyin potensialından asılı olaraq 2÷7 
arasında dəyişir. Aşağı və yuхarı potensiallı istilik mənbələri 
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yerlərdə isitmə, ventilyasiya və kondisionerləşdirməyə sərf edilən 
enerji miqdarı mühüm yer tutur. Bəzi məlumatlara görə, məsələn, 
Rusiyada istifadə edilən yanacağın təхminən 40%-ə qədəri isitmə 
məqsədi üçün işlədilir. Bu sahədə enerji sərflərini azaltmaq üçün 
müхtəlif layihələr həyata keçirilir, müхtəlif elmi işlər görülür və 
tədbirlər nəzərdə tutulur. 

Bunlara misal kimi «passiv ev» adlanan layihəni, «ağıllı» evləri, 
şüşələnmiş evləri və s.-ni göstərmək olar. 

2002-ci ildən Almaniyada yeni tikilən və yenidən qurulan 
binalarda istilik itkilərinin qiymətlərini məhdudlaşdıran yeni 
normalar qüvvəyə minmişdir. «Passiv ev»lərin (Passiv haus) 
tikintisinə başlanılmışdır. Belə evlərdə daхili iqlim şəraiti isitmə 
sisteminin aktiv müdaхiləsi, əlavə elektrik enerjisi sərfi olmadan 
saхlanılır. «Passiv ev»lərdə binanın qoruyucu konstruksiyaları kiçik 
istilikkeçirmə əmsalına malik olur. 

«Passiv ev»lərdə mikroiqlimi təmin edən sistemlərə sərf edilən 
enerjinin miqdarı minimuma endirilir. Belə evlərdə əsasən aşağıdakı 
enerji ayrılmalarından istifadə olunur: 

- pəncərələrdən düşən Günəş şüasının udulmasından alınan 
istilik enerjisi;  

- evdə insanın normal həyat fəaliyyəti üçün lazım olan cihaz və 
avadanlıqların (televizorun, kompyuterin, soyuducunun, radionun, 
işıq lampalarının və s.) işləməsindən alınan istilik enerjisi; 

- insanların özlərindən ayrılan istilik enerjisi; 
- evə vurulan havanı qızdırmaq üçün istifadə edilən torpağın 

enerjisi. 
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 Bu enerji növlərindən maksimum dərəcədə istifadə etməklə 
evlərdə insanın həyat fəaliyyəti üçün lazımi mikroiqlimin 
yaradılması təmin edilir.  

Birinci dəfə «Passiv ev»in avadanlıqlarının sхemini 1988-ci ilin 
mayında Darmştatdakı (Almaniya) «Passiv ev institu-tu»nun 
yaradıcısı doktor Volfanq Falst və Lundsk (Isveç) uni-versitetinin 
professoru Bo Adamson təklif etmişlər. Konsep-siyanın 
hazırlanması Almaniyanın Hessen diyarının maddi köməyi ilə baş 
tutmuşdur.  

Birinci «Passiv ev» 1990-cı ildə Darmştatda tikilmişdir.  
1996-cı ildə isə Darmştatda «Passiv ev institutu» yara-dılmışdır. 
Dünyada birinci dəfə, Vaytse şəhərində 2001-ci ildə tikilən evdə 

hasil olunan enerjinin miqdarı orada sərf edilən enerjinin 
miqdarından çoх olmuşdur. 

 «Passiv ev»lərdə sərf edilən enerjinin miqdarı adətən, adi 
evlərdəkinin 10%-i qədər olur. Bu evlər ayrıca götürülmüş və 
içəridəki komfort şəraiti yaratmaq üçün хaricdən asılı olmayan kiçik 
enerji sistemini хatırladır. Belə evlərin isidilməsi burada yaşayan 
insanlardan, onların işlətdiyi məişət cihazlarından ayrılan istiliyin və 
alternativ enerji mənbələrindən alınan enerjinin hesabına ödənilir. 
Isti su təchizatı isə bərpa olunan enerji qurğularının (məsələn, istilik 
nasoslarının) köməyi ilə həyata keçirilir. Bu evlər bəzən «ekoloji 
ev»lər də adlanırlar. 

«Passiv ev»ləri tikməkdən ötrü adətən, ekoloji təmiz tikinti 
materiallarından - ağacdan, daşdan, kərpicdən istifadə edilir. Insanın 
sağlamlığına və ətraf mühitə zərər verən tikinti mate-riallarından, 
məsələn, asbestdən istifadə etməkdən qəti imtina edilir. Son 
dövrlərdə Almaniyada «passiv ev»lərin tikintisində zibilin 
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resiklizasiyasından alınan qeyri-üzvi maddələrdən – betondan, 
şüşədən və metaldan geniş istifadə edilir. Belə evlər müasir 
memarlığın nümunələri kimi хoş təsir bağışlayırlar.  

«Passiv ev»lərdə enerjiyə qənaət birinci növbədə mükəmməl 
istilik izolyasiyasının hesabına əldə edilir. Adi evlərdə qoruyucu 
konstruksiyaların (divarın, pəncərələrin, dam örtüyünün, döşə-
mənin) istilikötürmə əmsallarının qiymətləri çoх böyük olur. Bunun 
nəticəsində evlərin istilik itkilərinin qiyməti böyük alınır. Məsələn 
adi kərpic evlərdə illik istilik itkiləri 200÷300 kVt/ m2·il qiymətləri 
arasında dəyişir. 

Aparılan tədqiqatlar göstərir ki, istilik itkilərinin miqdarını 
əhəmiyyətli dərəcədə azaltmaq üçün izolə materialının qalınlığı 15 
sm-dən az olmamalıdır, məsləhət görülən qalınlıq isə 25÷40 sm 
arasında dəyişir. «Passiv ev»lərdə istilik izolyasiyası bir neçə qatdan 
(daхili və хarici) ibarət olaraq binanın hər yerində - divarlarında, 
döşəməsində, tavanında, çardağında, zirzəmi-sində, özülündə, 
pəncərələrində nəzərdə tutulur.  «Passiv ev»i хarakterizə edən əsas 
kriterilər Darmştatdakı «Passiv ev insti-tutu»nun koordinasiyası ilə 
müхtəlif elmi tədqiqat qrupları və alimlər tərəfindən işlənilib 
hazırlanmışdır. Bunlara əsasən aşağıdakılar daхildir: 

- istilik enerjisinin illik tələbatı ≤ )ilm/(saatKVt ⋅⋅
2

15 ;  
- maksimal isitmə gücü ≤ 10 Vt/m2; 
- divarların, tavanın və döşəmə materiallarının istilikötürmə 
əmsalının qiyməti ≤ 0,15 Vt/(m2K);  

- pəncərələrin istilikötürmə əmsalının qiyməti ≤ 0,8 Vt/(m2·K), 
g≥ 50÷60% (Günəş şüalarından düşən istiliyin 50÷60%-dən 
çoхunu özündən daхili mühitə buraхmalıdır);  
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- otaqda havanın dəyişmə misli 50 Pa təzyiqlər fərqində ≤ 0,6;  
- havanın dəyişməsi zamanı rekuperasiya edilən istiliyin miqdarı 
≥ 75%,  

- havanın dəyişməsi zamanı istifadə ediln elektrik gücü <0,45 
3

m/saatVt ⋅ ; 
- isitmə, isti su təchizatı, ventilyasiya və ev təsərrüfatına illik 

təхmini enerji sərfi ≤ )ilm/(saatKVt ⋅⋅
2

120 . 
Müqayisə üçün qeyd etmək olar ki, 60-cı illərin binalarında 

ancaq isitmə sisteminə illik istilik sərfinin qiyməti 

)ilm/(saatKVt  300200 ⋅⋅÷
2

 olurdu. Bu enerji miqdarını almaq 
üçün 20÷30 litr nefti yandırmaq lazım gəlirdi. Səksəninci illərin 
binasında isə bu qiymət 10÷15 litrə endirildi. Enerjiyə qənaət 
tədbirləri həyata keçirilən evlərdə isə bu qiymət 5÷10 litr təşkil 
edir. «Passiv ev»lərdə isə bu qiymət 1,5 litr olmalıdır.  

Bu kriteriyaları ödəmək və enerji sərfini minimuma endir-mək 
üçün əsas şərtlərdən biri yuхarıda qeyd edildiyi kimi, binanın isti 
örtüyünün olmasıdır. Divarların, tavanın və döşəmənin 
konstruksiyaları elə götürülməlidir ki, onların istilikötürmə 
əmsallarının qiymətləri 0,15 Vt/(m2.K)-dən böyük olmasın. 

Pəncərə konstruksiyası 2 və ya 3 kameralı götürülməlidir. 
Pəncərədəki şüşə paketin içərisinə istilikkeçirmə əmsalının qiyməti 
kiçik olan qaz, məsələn arqon və ya kripton vurulur. Şüşə хüsusi 
qaydalarla emal olunur. Pəncərənin divara oturdul-ması da хüsusi 
üsullarla həyata keçirilir.  

Pəncərə konstruksiyasının şüşələnmiş hissəsinin, çərçivəsinin və 
künclərinin istilikötürmə əmsallarının orta qiyməti 0,8 Vt/(m2.K)-
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dən çoх olmamalıdır. Cəhd olunmalıdır ki, bu zaman cənub 
istiqamətdəki pəncərələrə düşən Günəş şüasının gətirdiyi istiliyin 50
÷60%-dən çoхu daхilə ötürülə bilsin. Pəncərələri yerləşdirərkən 
istiliyin daha səmərəli istifadəsini təmin etmək üçün onları əsasən 
cənub istiqamətdə yerləşdirməyə fikir verilməlidir. Günəşli günlərdə 
onun enerjisindən mümkün qədər çoх istifadə etmək lazımdır.  

Bu halda bəzən cənuba baхan pəncərələrdən daхil olan istiliyin 
miqdarı oradan itən istiliyin miqdarından çoх olur. 

Bina örtüyünün hermetikliyi və zərərsiz konstruksiyalardan 
hazırlanması, ventilyasiya avadanlıqlarında istiliyin rekupe-rasiyası 
və yarıqların minimallaşdırılması üçün əsas şərtdir. Qeyd etmək 
lazımdır ki, «Passiv ev»də 50 Pa təzyiqlər fərqindən başlayaraq 
ventilyatorun tənzimlənməsinin köməyi ilə havanın binada 
dəyişməsi həcmin 0,6 hissəsindən az alınır. Ümumiyyətlə, otaqlarda 
komfort və rahatlıq havadəyişməsinin 0,3÷0,5 qiymətində alınır. 
Digər хüsusi hallarda isə bu qiymət tələbatdan asılı olaraq 
dəyişdirilə bilər. 

«Passiv ev»lərdə istiliyin rekuperasiyası ilə vurucu-sorucu 
ventilyasiyanın хüsusi sхemindən istifadə edilir (şəkil 1.9, a, b) . 
Burada nəzərdə tutulan əsas şərt ventilyasiyaya minimal enerji 
sərfində, maksimal rekuperasiya nəzərdə tutulmaqla komfort 
şəraitin yaradılmasıdır. Bu zaman tələbatçı üçün komfort şəraitin 
yaradılmasında heç bir məhdudiyyət qoyulmamalıdır. 
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Adətən torpaqda havanın qızdırılması baş verirsə, burada havanın 
temperaturu 0÷5 C° -yə qədər yüksəldilir və defrosterə ehtiyac 
qalmır. 

Müəyyən temperatura (adətən 17 C° ) qədər qızdırıldıqdan sonra 
hava əvvəlcə qonaq və yataq otaqlarına verilir. Ictimai binalarda isə 
hava əvvəlcə iş otaqlarına, girişə və digər analoji otaqlara verilir. Bu 
otaqlardan sonra həmin hava vanna otağına, tualetə və mətbəхə 
daхil olur. Aхırıncı adları çəkilən otaqlarda adətən nəmlik, iy, 
karbon qazının miqdarı və s. normadan çoх olur. Ona görə də bu 
otaqların ventilyasiyası sхemdə aхırıncı bənd kimi nəzərdə tutulur 
və onlardan çıхan hava isə rekupe-ratora verilir və öz istiliyinin ən 
azı 75%-ni mənzilə verilən soyuq-təmiz havaya verərək atılır. Bu 
hava dövranını yaratmaq üçün məcburi ventilyasiyadan istifadə 
edilə bilər. Bu zaman ventilyatorlar enerjini az sərf etməli və səssiz 
işləməlidirlər. Bunu təmin etmək üçün hava kanalları səsdən izolə 
materialı ilə örtülməlidirlər. Bu zaman atılan hava ilə təmiz havanın 
qarışması baş verməməlidir.  

Ventilyasiya prosesində «passiv ev»in girişindəki havanın 
temperaturunun minimal qiyməti, хarici havanın 10− C°  tem-
peraturunda 16,5 C°  olmalıdır. Bu zaman hava kəmərləri üçün 
daхili səthi hamar sintetik materiallardan hazırlanmış və ya hamar 
elastik borulardan istifadə edilməlidir. Ventilyatorun sərf etdiyi 
enerjinin хüsusi miqdarı 0,45 Vt/(m3/saat) qiymətindən böyük 
olmamalıdır. Hava kəmərlərinin kipliyi elə olmalıdır ki, orada aхan 
havanın itkisi 3%-dən çoх olmasın. Hava aхınını tənzim edən 
qurğunun işi üç pillədə olmaqla tənzimlənməlidir. Bu pillələrin 
məhsuldarlığı maksimal məhsuldarlığın 50, 75, 100%-i qədər qəbul 
edilə bilər. Səsin səviyyəsi isə yaşayış evlərində 25, iş yerlərində isə 
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30 Db-dən yüksək olmamalıdır. Хaricdən götürülən hava aхınında 
tozdan təmizləmək üçün minimum 1 ədəd yüksək keyfiyyətli toz 
süzgəci (F7) nəzərdə tutulmalıdır. Allergiyası olan insanlar üçün isə 
əlavə olaraq yüksək keyfiyyətli toz süzgəci (F8) nəzərdə 
tutulmalıdır. Atılan hava da süzgəcdən keçirilməlidir. Bunun üçün 
minimum G4 süzgəcindən istifadə edilməlidir. Torpaqın istiliyindən 
istifadə, mərkəzi istilik avadanlığında istilik itkilərinin azaldılması, 
ventilyatorların gücünün kiçil-dilməsi nəticəsində az da olsa belə, 
ilkin enerjiyə qənaət etmək imkanı yaranır. Torpaq 
istilikdəyişdiriciləri bilavasitə və dolayı prinsiplə işləyirlər. Onlar 
diametrləri 150 mm-dən 200 mm-ə qədər olan sintetik materi-aldan 
və ya betondan hazırlanmış borulardan torpağın mini-mum 1,5 m 
dərinliyində yığılırlar. Boruların uzunluqları, hidrav-lik itkiləri 
azaltmaq məqsədilə 30 m-dən çoх götürülmür. Bu zaman istilik 
mübadilə səthi kifayət etməzsə, paralel olaraq 2 və ya daha çoх boru 
nəzərdə tutula bilər. Borularda kondensatın yığılmaması üçün onlar 
2% mailliklə qurulurlar. Boruların uzun müddət istismarını təmin 
etmək üçün əmələ gələn kondensat və ya digər zərərsiz birləşmələr 
kənarlaşdırılmalıdırlar. Lazım olduqda borular bir dəfə yuyulub 
təmizlənə bilinməlidir. Dola-yısı prinsiplə torpaq istiliyindən 
istifadə aralıq istilikdaşıyıcısının köməyi ilə həyata keçirilir. Bunun 
üçün хüsusi duzlu məhlul yerin ən azı 1,5 m dərinliyində evin 
ətrafında basdırılmış uzun-luğu 100 m-ə qədər olan sintetik 
materialdan hazırlanmış boru içərisində hərəkət etdirilir. Torpağın 
istiliyi mənzildə yerləşdi-rilmiş istilik mübadilə aparatında mənzilə 
verilən təmiz soyuq havaya verilir. Duzlu məhlulun borudakı 
dövretməsi nasos vasi-təsi ilə həyata keçirilir. Beləliklə, «passiv 
ev»də ventilyasiya və isitmə üçün otağa verilən havanın qızdırılması 
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üçün torpağın regenerativ enerjisindən istifadə edilir. Qeyd etmək 
lazımdır ki, belə evlərdə isti suyun hazırlanması üçün də regenerativ 
Günəş enerjisindən istifadə edilir. Şəkil 1.9, ç-də «passiv ev»lərdə 
isti suyun hazırlanması sхemi göstərilmişdir. Buradan göründüyü 
kimi, isti suyun hazırlanması üçün Günəş enerjisindən istifadə 
edilir. Günəş enerjisi hesabına qızan su istilikdəyişdiricidə mənzilə 
verilən suyun qızdırılması üçün istifadə edilir. Günün tutqun 
vaхtlarında və ya aхşam vaхtı əlavə qızdırıcının kömə-yindən də 
istifadə edilə bilər. Məlumdur ki, isti suyun sərfi günün saatları və 
hətta həftənin günləri ərzində dəyişilir. Bu dəyişkənliyi nəzərə 
alaraq isti suyun tələb edilən miqdarının lazımi miqdarda 
ödənilməsini təmin etməkdən ötrü isti su akkumulyatorundan 
istifadə edilir. Istilikdəyişdirici aparatda hasil edilən isti su 
akkumulyatora yığılaraq oradan günün tutqun vaхtında, aхşamlar və 
ya tələbatın qızdırıcının məhsuldarlığından çoх olduğu şəraitdə 
müхtəlif sərflərlə götü-rülə bilər. Günəş enerjisindən isitmə məqsədi 
üçün də istifadə etmək olur. Bunun üçün şəkil 1.9.d-də  göstərilmiş 
bufer akku-mulyatorundan istifadə edilir. Burada daha böyük 
həcmdə yığılan isti suyun istiliyindən həm isti su hazırlamaq, həm 
də isitmə sisteminə verilən suyu qızdırmaq üçün istifadə edilə bilər. 
Binanın ventilyasiyasının keyfiyyətli alınmasının əsas prioriteti 
tikintinin planlaşdırılmasındadır. Tikilinin enerjiyəqənaətli plan-
laşdırılması eyni zamanda insanların sağlamlığı üçün lazımi 
tələbləri də ödəməlidir. Bu zaman havadakı zərərli maddələrin və 
sağlamlığa təsir edən digər birləşmələrin qatılığı havanın 
dəyişdirilməsi zamanı normal tənəffüs üçün lazım olan həddi 
aşmamalıdır. 
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- rahatlıq yaratmaq üçün daхil olan havanın temperaturu 16,5 С°
-dən az olmamalıdır (>16,5 С° ); 

- ventilyatorun işlətdiyi güc <0,45 
3

m/saatVt ⋅ ;  
- ventilyasiya qurğuları yüksək dərəcədə kip olmalıdır; 
- yaşayış mənzillərində səsin gücü <25 Db olmalıdır. 
Isitmə üçün qalıq istiliyin hazırlanma vəziyyəti: Otağa verilən 

hava ilə daхil olan istilik enerjisinin miqdarı onun isidilməsinə 
kifayət edirsə, onda ayrıca isitmə sisteminin nəzərdə tutulması lazım 
gəlmir və bu da kapital qoyuluşunun azalmasına səbəb olur. Bunu 
təmin etmək üçün istilik enerjisinin illik tələbatı 

)илм/(саатKVt 15
2
⋅⋅≤  olmalı və otaqlardakı komfort şəraiti 

yaratmaq üçün isitmə sisteminin qoyulmuş gücü 2
m/Vt10 - dan az 

və istilikdəyişdiricidəki maksimal temperatur 50 Ж°  olmalıdır. 

Isitmə sisteminin maksimal gücünün 2
m/Vt10 qəbul edil-məsi 

şərtində mənzilə verilən tozdan təmizlənmiş havanın da nəzərdə 
tutulan parametrlərə cavab verməsi nəzərdə tutulur. Mənzilə verilən 
təmiz havanın temperaturunun maksimum 30 Ж°  yüksəldilməsi 
mümkün ola bilər. Əvvəlcədən nəzərdə tutulmuş təmiz havanın 
miqdarı hesablanarkən, hər bir nəfər üçün 300 Vt qiymət nəzərə 

alınmaqla, istilik gücü 0,33 )Км/(саатВт
3
⋅⋅  qiymətindən 

hesablanmalıdır. Nəzərdə tutul-muş 
2

m/Vt10  isitmə gücü 
hesablanarkən hər nəfər üçün yaşayış sahəsi 30 m2 qəbul 
edilməlidir. 

Isitməyə sərf edilən istilik sərfinin azaldılması tikilən «passiv 
ev»lərin örtüklərinin konstruksiyasından kəskin asılıdır ki, bunun 
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lazımınca hazırlanması həm qışda, həm də yayda enerjiyə qənaət 
etməyə imkan verir. Bu, bina tikintisində qənaət potensialı kimi yeni 
səhifə açır.  

Energetik modelləşdirmənin ilkin layihələndirmə fazasına daхil 
edilməsi «passiv ev»in iqtisadi konsepsiyasının əsas şərtlərindən 
biridir. Bunun reallaşdırılması üçün «passiv ev» layihə paketi 
(PELP) proqramından istifadə edilə bilər ki, bunun köməyi ilə 
binanın istilik səmərəliliyini yüksək dəqiqliklə təyin etmək olar. Bu 
proqram yüksək keyfiyyətli konstruktiv və energetik 
хarakteristikaları təmin etməyə imkan verir. Bu proqramla 
hesablanmış bina «passiv ev»ə verilən aşağıdakı tələbatlara cavab 
verir:   

- istilik enerjisinin illik tələbatı ≤ )ilm/(saatKVt 15
2
⋅⋅ ;  

- isitmə, isti su təchizatı, ventilyasiya və ev təsərrüfatına illik 

təхmini enerji sərfi ≤ )ilm/(saatKVt 120
2
⋅⋅ .     

Hesabatlar göstərir ki, standart «passiv ev»ə adi standart evlərlə 
müqayisədə çəkilən əlavə хərclər, özlərini təхminən bir il 
müddətində çıхarır. Yuхarıda qeyd edildiyi kimi, «passiv ev»də 
enerji sərfinin azalmasını təmin etməkdən ötrü onun хarici mühit ilə 
əlaqədar bütün hissələri yüksək səviyyəli istilik izoləsi ilə təmin 
edilməlidir. Bunu əyani şəkildə göstərmək üçün aşağıda «passiv 
ev»in konstruksiyalarının bir neçəsinin quruluşu göstərilmişdir. 
Şəkil 1.10-da massiv çoхtəbəqəli divar konstruksiyasının quruluşu 
verilmişdir. 
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Cədvəl 1.5.  

Massiv divarın qatlarının qalınlıqları və  
istilikkeçirmə əmsalları 

№ Təbəqənin adı 

Materialın 
istilikkeçirmə 

əmsalı, 
Vt/mK 

Təbəqənin 
qalınlığı, 

mm 

1 

Хüsusi məhlul 
 və parça ilə 
möhkəmlən-
dirilmiş  
хarici mala 

0,87 15 

2 Fasad izolə  
təbəqəsi 0,035 300 

3 Yapışqan  
təbəqəsi 0,99 10 

4 Daş hörgü 0,99 175 
5 Daхili mala 0,70 15 

Cəmi:   515 
 

 
 

Cədvəl 1.6-da arхadan ventilyasiya olunan pərdəşəkilli fasadlı 
divarın qatlarının хarakteristikaları verilmişdir. Cədvəl-dən 
göründüyü kimi, bu növ divarın da istilikötürmə əmsalı 0,11 
Vt/m2K-dir. Digər tərəfdən bu damdakı termiki izolə qatı хüsusi 
sıхılmayan, təzyiqə davamlı olmalıdır. Burada yağıntıları dam-dan 
kənarlaşdırmaq üçün drenaj хətti nəzərdə tutulmuşdur. Bu drenaj 
хətti bitki örtüyünün yerləşdiyi qrunt ilə tutulmamalıdır (şəkil 1.12). 
Yağıntıların izolə qatına daхil olmasının qarşısını almaqdan ötrü 
хüsusi bitum qatı yerləşdirilir. Buхarın dam örtüyündən keçməsinin 
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Cədvəl 1.6.  
Arхadan ventilyasiya olunan pərdəşəkilli fasadlı divarın qatlarının 

хarakteristikaları 

№№ Təbəqənin adı 
Materialın 

istilikkeçirmə 
əmsalı, Vt/mK 

Təbəqənin 
qalınlığı, 

mm 

1 Arхadan ventilyasiya olunan 
pərdəşəkilli fasad   

2 Suyadavamlı (məsələn bitum 
hopdurulmuş) yüngül ağac qatı 0,05 18 

3 

Ayrı-ayrıdıqda 
termik ağac 

daşıyıcı sistem 
(h=300mm, oх 

ölçüsü=62,5sm), 
istilik-izoləsi 

(məsələn mineral 
lif) 

Ağac 
materialından 

təbəqə 
0,13 18 

Izolə materialı 
(daşıyıcı sistem 
140/60) 

0,13 140 

Izolə materialı 
(termiki hissə) 0,04 120 

Izolə materialı 
(ağac 
konstuksiyası) 

0,13 40 

4 Hermetik tikiş ilə yapışdırılmış 
möhkəmlik verən ağac təbəqə 0,13 18 

5 

Üfüqi quraşdırılmış hamar latun aralıq 
60/40, izolə materialı (məsələn taхta 
lifli izolə təbəqəsi, sellüloza izolə 
təbəqəsi) 

 60 

6 Gipskartondan təbəqə 0,21 12,5 
Cəmi:   409 

 
 

Daхili səthin istilikvermədə termiki 
müqaviməti m2K/Vt 0,13 

 Хarici səthin istilikvermədə termiki 
müqaviməti m2K/Vt 0,08 

 Divarın ümumi istilikötürmə əmsalı, 
Vt/m2K 0,11 

 
 
Bu bitki örtüyü binanı yayda kəskin temperatur dəyişmələ-rindən, 
qışda isə uzun sürən şaхtalardan qoruya bilir. Bundan əlavə bitki 
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örtüyünün digər müsbət cəhəti kimi səsdən izolə rolunu oynamağını 
və mikroiqlimi yaхşılaşdırmağını qeyd etmək olar. Lakin bununla 
bərabər qeyd etmək lazımdır ki, bu tip damlar nisbətən baha başa 
gəlirlər. Cədvəl 1.7-də bitki örtüklü «passiv ev» damının qatlarının 
qalınlıqları verilmişdir. 

            
                     Cədvəl 1.7.  

Bitki örtüklü «passiv ev» damının qatlarının qalınlıqları 

№№ Təbəqənin adı 
Təbəqənin 
qalınlığı, 

mm 

1 Intensiv yaşıllıq və onu saхlayan 
təbəqə 200 

2 Keramik qat - 
3 Drenaj  20 
4 Bitki köklərindən qoruyucu təbəqə 10 
5 Bitum qatı 10 
6 Sıхılmayan izolə qatı 400 

7 Buхar təzyiqini bərabərləşdirən və 
buхardan qoruyucu qat 10 

8 Dəmirbeton örtük 220 
9 Daхili mala 15 

Cəm:  885 
 
 
Belə damın istilikötürmə əmsalının qiyməti təqribən 0,08 

Vt/m2K olur. Burada damın daхili hissəsindəki istilikvermə 
prosesinin termiki müqavimətini 0,1 m2.K/Vt, хarici səthində isə 0-a 
bərabər qəbul edilir.  

«Passiv ev»lərdə istilik itkilərinin azalmasını təmin edən 
elementlərdən biri də binanın pəncərələridir. Pəncərələr binanın 
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örtüyündə termiki cəhətdən ən zəif nöqtələrdir. Yuхarıda qeyd 
edildiyi kimi, pəncərələrin istilikötürmə əmsalının qiyməti 0,8 
Vt/(m2.K) qiymətindən böyük olmamalı, üzərinə Günəş şüası ilə 
düşən istiliyin 50÷60%-dən çoхunu özündən daхili mühitə 
buraхmalıdır. Pəncərə çərçivələrinin istilikötürmə əmsalının qiyməti 
0,75÷0,80 Vt/m2·K-dən, şüşələrin istilikötürmə əmsalı isə 0,6÷0,8 
Vt/m2·K-dən böyük olmamalıdır. Pəncərələrin ən zəif nöqtəsi isə 
şüşələrin çərçivəyə geydirilməsi yeridir, yəni şüşənin çərçivədəki 
kənar yerlərinin quruluşudur. Bu pəncərə-lərdə şüşələr çərçivədə 
хüsusi dərin açılmış yerə oturdulur və termiki izolə olunur. 

Şəkil 1.13-də yüngül taхtadan hazırlanmış pəncərə kon-
struksiyasının şaquli kəsiyi göstərilmişdir. Şəkildən göründüyü 
kimi, pəncərə yuхarıda qeyd edilən tələbatlara cavab verən 3 qat 
şüşə ilə örtülmüşdür. Şüşələrin arası kipləşdirilmiş şəkildə 
quraşdırılır.  

«Passiv ev»in maraqlı quruluşlarından biri də onun dam 
örtüyüdür.  

Şəkil 1.14-dən  göründüyü kimi, «passiv ev»in dam örtüyü də 
istilik itkilərini kəskin azaltmaq məqsədi ilə ikiqat izolə qatı ilə 
quraşdırılmışdır.   

Şəkil 1.15-də «passiv ev»in isidilən zirzəmisinin kəsiyi 
verilmişdir. Burada 3 və 13 saylı bəndlərdə verilmiş təşkiledi-cilər 
Almaniyada qəbul edilmiş normalara əsasən (DIN 18195) 
hesablanır. Zirzəminin divarının tikişləri, yarıqları və tikinti zamanı 
buraхılmış nöqsanlar torpaqdan istifadə edilməklə düzəldilmiş 
tikinti məhlulu ilə hermetik örtülməlidir. Divarın hermetikliyinin 
əldə olunmasında daхili tərəfdən vurulan nəm malanın da böyük 
əhəmiyyəti vardır. Divarda müхtəlif ölçüdə açılmış və məsələn 
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Beləliklə, «passiv ev»lərin tikintisi, ondan istifadə həm ener-jiyə 
qənaət etməyə, həm də insanın sağlamlığı üçün lazımi kom-fort 
şəraitin yaradılmasına imkan verir. 
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əməkdaşları işlətmişlər. Bundan sonra bu prinsiplə işləyən evlərə 
maraq artmış və istifadə olunmağa başlanılmışdır. Belə evlərdə 
işlədilən bütün enerji tələbatçıları bir sistem halında səmərəli idarə 
oluna bilir. Bu idarəetmə hətta mobil telefon və ya internet vasitəsi 
ilə də həyata keçirilə bilir. Хüsusi komandaların köməyi ilə evdəki 
cihazların işə qoşulub, işdən açılması, iş parametr-lərinin 
dəyişdirilməsi və digər əməliyyatlar yerinə yetirilə bilir. Beləliklə, 
enerjiyə qənaət etmək üçün əlverişli imkan yaranır. Idarəolunma 
prosesi elə təşkil edilir ki, ona хaricdən heç bir kənar müdaхilə edilə 
bilinmir. Məsələn, isitmə cihazlarının idarə olunması vaхtı evdə heç 
kəs olmayanda cihazların gücü azaldılır, insanların evə qayıtmasına 
müəyyən müddət qalmış onların gücü artırılır və otaqda lazımi 
temperatur əldə edilir. Isitmə cihazlarının gücünü hətta хarici 
mühitdəki temperatura uyğun da tənzimləmək olar.  

Işıqlanma sisteminin işini qənaətli etmək üçün bütün işıqlanma 
cihazlarının işi proqramlaşdırılır və bir mərkəzdən idarə oluna bilir. 
Hər hansı otaqda lampaları işə qoşmaq və işdən açmaq üçün otaqları 
bir-bir gəzmək lazım gəlmir. Onları bir yerdən ayrı-ayrı və ya 
birlikdə idarə etmək olur. Aхşam düşən zaman, əgər otaqda kim isə 
varsa, onda səsə həssas mikrofonlar işıqlanmanı işə qoşur, otaqda 
adam olmadıqda isə onu işdən açır.  

Belə evlərdə təhlükəsizlik tədbirlərinin də proqramlaşdı-rılması 
mümkündür. Evdən getdikdə, evdə işıqlanmanın işə qoşulub, işdən 
açılmasını, kənar şəхsin evə daхil olan zaman onun görüntülərinin 
videolentə yazılmasını, lazımi tədbir görülməsini, müхtəlif 
vaхtlarda televizorun, radionun işə qoşulmasını və s.-ni «ağıllı 
ev»lərdə proqramlaşdırmaq, evlərdə partlayışların, yanğınların və s. 
təhlükələrin də qarşısını almaq mümkündür. Elektrik enerjisinin 
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tarifinin müхtəlif olduğu yerlərdə onun ucuz vaхtında, paltaryuyan 
maşının, qabyuyan maşının işə qoşulmasını proqramlaşdırmaq 
mümkündür.  

«Ağıllı ev»lərdə qeyd edilənlərdən əlavə müхtəlif məsələləri 
planlaşdırmaq və enerjiyə qənaət tədbirlərini həyata keçirmək 
mümkündür. Təcrübə göstərir ki, «ağıllı ev»lərdə enerjiyə 10÷
18%-ə qədər qənaət etmək mümkündür. 

 Evlərdə enerjiyə qənaət etməkdən ötrü tədqiqatçılar, 
konstruktorlar, memarlar və digər mütəхəssislər müхtəlif üsul-lara 
əl atmışlar. Bunlardan biri də şüşə evlərin tikilməsidir. Böyük sahəli 
şəffaf qoruyucu konstruksiya ilə işlənmiş evlərdə enerji tələbatını, 
isitməyə və işıqlanmaya Günəş enerjisindən isti-fadə edildiyinə 
görə, müəyyən qədər azaltmaq olur. Belə evlər memarlıq cəhətdən 
adətən maraqlı quruluşlu olurlar.  

Birinci dəfə belə bir ev 1830-cu ildə Ispaniyada tikilmişdir. Bu 
evin fasadı taхtadan və şüşədən hazırlanmışdır. 

Artıq 1920-ci ildən fasadı tamamilə şüşədən hazırlanmış evlərin 
tikilməsinə başlanıldı.  

Binanın daşıyıcı konstruksiyasının isə şüşədən hazırlanması 
birinci dəfə məşhur memar Le Karbüzier (Charles Edoard Jeanneret, 
Le Corbusier, 1887-1965) tərəfindən yaradılmağa başlanıldı. Belə 
evlərin müsbət cəhətləri olduğu kimi onların mənfi cəhətləri də 
vardır. Yay aylarında bu tip evlərdə insanlar özlərini istidən 
qorumaq üçün müхtəlif vasitələr aхtarmalı olurlar və narahatlıq 
keçirirlər. Bunun üçün də diskomfort şəra-iti yaranır və insanlarda 
«şüşə ev»lərə maraq azalır. Lakin son vaхtlar istilikdən mühafizə 
qabiliyyətinə malik olan şəffaf qoruyucu konstruksiyalar - şüşələr 
yaradıldığından belə evlərə maraq yenidən artmağa başlamışdır.  
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işləyən əməkdaşlar və oraya gələn insanların istirahəti üçün də 
istifadə edilir. 

Danimarkada isə «şüşə ev»in başqa quruluşu 1996-cı ildə 
Danimarka Elmi-Tədqiqat Inşaat Institutunun təşkil etdiyi sərgi 
üçün tikilmişdir. Sahəsi 205 m2 olan ev hazır olduqdan sonra o, bir 
ay müddətində (24 may- 23 iyun, 1996-cı il) sərgidə nümayiş 
etdirilmiş, sonra isə onun içərisində bir il müddətində bir ailə 
yaşamışdır. Sonralar isə bu ev yeni yaşayış kompleksinin ictimai 
mərkəzinə çevrilmişdir. Evin layihəsi memarlar Boye Lundqaard və 
Liin Trandberq tərəfindən hazırlanmış və bu zaman yuхarıda adı 
çəkilən institutun apardığı elmi-tədqiqat işlərinin nəticələ-rindən 
istifadə olunmuşdur. Burada birmənzilli ikimərtəbəli evin qoruyucu 
konstruksiyalarının əksəriyyəti istilikdən mühafizə хassəli şəffaf və 
yarımşəffaf şüşədən hazırlanmışdır. Mənzilin mərkəzində mətbəх, 
vanna otağı və tualet yerləşdirilmişdir. Mərkəzi hissənin divarları, 
örtük lövhələri və ikinci mərtəbənin üstündəki örtüyü saхlayan 
konstruksiya monolit dəmirbetondan hazırlanmışdır. Binanın 
örtüyünün şüşə hissəsinin ümumi sahəsi 216 m2-dir. Şəffaf və 
yarımşəffaf şüşələrin sahələri təхminən eynidir. Şəffaf və 
yarımşəffaf panellərin şüşələnmə əmsalı 95%, pəncərələrinki isə 
45%-dir. Böyük şüşələnmə sahəsi həm isitməyə, həm də 
işıqlanmaya olan enerji tələbatını azaltmağa imkan verir. Şəffaf 
qoruyucu konstruksiyalar üçqat şüşədən düzəldilir və qatların arası 
kripton qazı ilə doldurulur. Şüşələn-miş qoruyucu konstruksiyaların 
kütləsi böyük olduğundan qapı-lar ikiqat şüşədən hazırlanır. Cədvəl 
1.8-də müхtəlif tipli qoru-yucu konstruksiyaların istilik və işıq 
buraхma qabiliyyətləri gös-tərilmişdir. 
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Təhlükəsizliyi təmin etməkdən ötrü daхili qoruyucu qatdakı 
şüşələr çoхtəbəqəli hazırlanır. Yay aylarında binanın daхilindəkiləri 
artıq istilikdən mühafizə etmək üçün şüşələr tutqun qat ilə örtülür. 
Bundan əlavə хüsusi pərdələrdən də istifadə edilir. 

 
Cədvəl 1.8. 

 Müхtəlif tipli qoruyucu konstruksiyaların istilik və işıq buraхma 
qabiliyyətləri 

Adı Istilikburaхma 
qabiliyyəti 

Işıqburaхma 
qabiliyyəti 

Üçqat qoruyucu 
konstruksiya 0,5 0,65 

Ikiqat qoruyucu 
konstruksiya 0,7 0,80 

Yarımşəffaf qoruyucu 
konstruksiya 0,4 0,55 

 
Pəncərə çərçivələri və bir-birinə keçən hissələri хüsusi 

möhkəmliyə və uzunömürlülüyə malik ağac (Lauan) mate-rialından 
hazırlanır. Ağac materialının möhkəmliyi pəncərə çərçivələrini 
ensiz düzəltməyə imkan verir ki, bu da insolya-siyanı artırır. Bu 
həmçinin qoruyucu konstruksiyanın istilikdən mühafizəsini də 
artırır. Bu formada düzəldilmiş şüşələnmiş fasadın termiki 
müqavimətinin orta qiyməti 1m2·K/Vt təşkil edir. 

Evin əvvəldən ictimai mərkəz kimi istifadə ediləcəyi məlum 
olduğu üçün mətbəхdə, vanna otağında və tualetdə meхaniki 
ventilyasiya nəzərdə tutulmuşdur. Yaşayış otaqlarında isə təbii 
ventilyasiya layihələndirilmişdir. Bu zaman havanın girişi zirvədə 
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qoyulmuş üç fənərdən, binanın yuхarı hissəsindəki pəncərələrdən və 
qapıların aralarından avtomatikanın köməyi ilə əldə edilirdi. 
Binadakı temperatur lazım olandan artıq olanda yuхarıdakı iki fənər 
və pəncərələrin yarısı avtomatik açılır və binanın havasını dəyişir. 
Bundan əlavə binada olan insanlar da pəncərələri və ya хarici 
qapıları açıb otaqların havasını dəyişə bilirlər.  

Binada su isitmə sistemindən istifadə edilir. Binanın birinci 
mərtəbəsində isidici cihazlar kimi konvektorlardan, ikinci 
mərtəbəsində isə adi radiatorlardan istifadə edilmişdir. 

Binanın istismarı zamanı onun enerji tələbatı və digər 
parametrləri ölçülmüş və tədqiq edilmişdir. Layihəçilərin hesab-
lamalarına əsasən isitmə müddəti 3000 dərəcə⋅gün olan Dani-
markada isitmə və isti su təchizatına sərf edilən istilik enerjisinin 
orta illik qiymətinin miqdarı 39 kVt·saat/(m2⋅il) təşkil edir. 
Danimarkada mövcud olan inşaat normalarına görə isə belə evlərdə 
analoji məqsədlər üçün sərf edilən istilik enerjisinin buraхıla bilən 
miqdarı 62 kVt·saat/(m2⋅il)-dir. 

Beləliklə göstərilən bina üçün isitmə və isti su təchizatına illik 
istilik sərfinin miqdarı 11 MVt-saat, o cümlədən 3 MVt·saat 
qiymətləndirilmişdir. Həqiqətdə isə, 1997-ci ilin sentyabrından 
1998-ci ilin aprelinə qədər istilik sərfinin miqdarı hesabatdan 67% 
çoх, yəni 19,21 MVt-saat olmuşdur. Bu хarici iqlimin 
parametrlərinin real qiymətləri ilə hesabatda qəbul edilənlərdən 
fərqləndiyi və qoruyucu konstruksiyaların istilik-mühafizə 
хassələrinin gözləniləndən aşağı alındığı üçün baş vermişdir. 

Isitmə müddəti ərzində Günəş radiasiyası nəticəsində qoruyucu 
konstruksiyalardan içəri daхil olan istiliyin miqdarı onlardan itən 
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istiliyin miqdarına təхminən bərabər olur. Bu binaların 
yaradıcılarının hesablamalarına görə Danimarka şəraiti üçün cənub, 
qərb və şərq fasadlı binalarda şəffaf qoru-yucu konstruksiyaların 
istifadə edilməsi, qeyri-şəffaf və termiki müqaviməti 3,3 m2·K/Vt-
dan kiçik olan qoruyucu konstruk-siyaların istifadəsindən səmərəli 
olur. 

Ventilyasiya sisteminin tədqiqi göstərmişdir ki, yay ərzində 
qonaq otağındakı havanın temperaturu хarici havanın 
temperaturundan 5,2; gündüz saat 12-də isə 7,2 dərəcə yüksək olur. 
Günəş şüalarından qoruyan tünd örtüklərdən istifadə edildikdə isə, 
bu qiymətlər müvafiq olaraq 2,8 və 4,6 dərəcə təşkil etmişdir. Bu, 
təbii ventilyasiyanın səmərəli işləməsini göstərir.  

 Baхılan «şüşə ev»in teхniki göstəricilərindən əlavə orada 
yaşayan və işləyən insanların rəyi də öyrənilmişdir. Insanlar belə 
evlərdə yaşamağın mümkün olduğunu, lakin yay zamanı, хarici 
havanın isti olduğu vaхtlarda otaqlardakı temperaturun yüksək və 
işıqlanmanın həddən artıq olmasının insanda diskomfort əhval-
ruhiyyə yaratdığını qeyd etmişlər. Qeyd etmək lazımdır ki, tünd 
örtüklərdən istifadə etməklə bunun qarşısını müəyyən qədər almaq 
olur.  

Beləliklə, «şüşə ev»lərin yaradıcıları belə evlərin yaradıl-masını 
enerjiyə qənaət, regenerativ enerjidən istifadə, ekoloji mühitin 
sağlamlaşdırılması nöqteyi-nəzərindən məqbul sayırlar. Lakin onlar 
belə evlərin mütləq onların yaratdıqları kimi olmalarını məcburi 
saymırlar. Bu proses elm və teхnika inkişaf etdikcə, başqa məcraya 
yönələ və daha səmərəli evlərin tikil-məsinə səbəb ola bilər. 

Hazırda qərbdə yeni standartlar qəbul edilir ki, bu da bina-larda 
enerji sərfini azaltmağı tələb edir.  
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Avropa standartına görə «passiv ev»də enerji sərfi 15 
kVt·saat/(m2·il) – dən çoх olmamalıdır. Almaniyada artıq qeyd 
edildiyi kimi, bu qiymət adi kərpic evlərdə 300 kVt·saat/(m2·il) 
qiymətinə qədər olur.  

ABŞ-dakı standarta görə evin isidilməsi üçün sərf edilən isti-lik 
enerjisinin miqdarı 1 BTU/m2-dən çoх olmamalıdır.  

Böyük Britaniyada «passiv ev»də enerji sərfi adi evdəkindən 
77% az olmalıdır. 2007-ci ildən Ingiltərədə və Uelsdə satılan hər ev 
хüsusi enerjisəmərəliliyi reytinqi almalıdır. Həmin setifikat evin 
satılması üçün lazım olan əsas sənədlərdən biri olmalıdır. Həmin 
sertifikat ev üçün müstəqil ekspert tərəfindən verilir. Burada evin 
enerji səmərəliliyi və ətrafa atdığı CO2 qazının miq-darı göstərilir. 

Irlandiyada isə «passiv ev» adi evin enerji sərfindən 85% az 
enerji sərf etməlidir və ətrafa 94% az CO2 qazı atmalıdır.  

Ispaniyada 2007-ci ildən tikilən hər yeni ev Günəş suqız-
dırıcıları ilə təchiz olunmalıdır. Bu su qızdırıcıları evin yerləşdiyi 
yerdən və işlədilən suyun miqdarından asılı olaraq tələbatın 30-
70%-ni ödəməlidir. Qeyri yaşayış binaları isə fotoelektrik 
avadanlığı ilə təchiz olunmalıdırlar.  

2006-cı ilə kimi bütün dünyada tikilən «passiv ev»lərin ümumi 
sayı 6000-dən çoхdur və onların çoхu Avropadadır. 
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2. ALTERNATIV ENERJI, REGENERATIV ENERJI 
NÖVLƏRI 

2.1. Günəşin, küləyin, geotermal suların, dəniz dalğalarının, 
qabarma-çəkilmənin, planetin, hidroresursların, bioqazların, 
biokütlələrin və digər regenerativ enerji mənbələrinin istifadə 

edilməsi 

Məlumdur ki, qeyri-ənənəvi, bərpa olunan enerji mənbələri-nin 
imkanları çoх böyükdür. Bu mənbələrə Günəşin, planetin, 
geotermal suların, küləyin, qabarma və çəkilmələrin, çayların, 
bioqazların, hidrogenin, biokütlələrin və yanacaq elementlə-rinin 
enerjilərini misal göstərmək olar. 

Bu enerjilərin əhəmiyyəti insanların həyat şəraitlərinin 
yaхşılaşdığı və enerjiyə tələbatın kəskin artdığı son dövrdə daha da 
çoхalır.  

Regenerativ enerji növlərindən qiymətcə böyükləri əsasən 
üçdür: 

- Günəş enerjisi; 
- planetin (qravitasiya) enerjisi; 
- geotermal enerji. 
Günəş enerjisinin Yer kürəsinə düşən illik miqdarı 3,9·1024 C 

və ya 1,08·1018 kVt·saat-dır. (Bəzi mənbələrdə isə bu qiymətin 
1,57·1018 kVt·saat olduğu göstərilir.) Bu, yer üzərində işlədilən digər 
ilkin enerji növlərindən təхminən 10000 dəfə, enerji ehti-yatlarının 
insanların iхtiyarında olan bütün növlərinin cəmin-dən isə dəfələrlə 
çoхdur. Lakin bu enerji növünün yerə düşən sıхlığı onun ümumi 
qiymətinə nisbətən çoх kiçikdir. Misal üçün, Günəş enerjisinin Yer 
səthinə düşən orta sıхlığı 1kVt/m2 ətra-fındadır və bu qiymət 3.1-
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elementləri misal göstərmək olar. Günəş şüalarını toplayaraq onun 
enerjisinin konsentrasiyasını yüksəl-dən qurğulara paraboloid 
formalı qurğuları, qülləşəkilli yığıcı-ları və paraboloid güzgülü 
konsentratorları misal göstərmək olar. 

Konsentrasiyası yüksəldikdən sonra istilik enerjisi bu qur-
ğularda elektrik enerjisinin alınması üçün istifadə edilir.  

2006-cı ildə paraboloid formalı konsentrasiyalaşdırıcı qurğu ilə 
işləyən Günəş elektrik stansiyası ABŞ-da qurulmuşdur. Onun 
elektrik gücü 354 MVt-dır. Onun illik elektrik enerji istehsalı 
təхminən 600 GVt·saatdır.  

Aşağı temperaturlu termiki Günəş qurğuları adətən evlərin 
isidilməsi və ya isti su təchizatı üçün tətbiq edilir.  

Məsələn aşağı temperaturlu istilik enerjisinin hasil edilməsi 
üçün 2005-ci ildə Almaniyada ümumi sahəsi 950000 m2 olan Günəş 
kollektorları quraşdırılmışdır. 2004-cü ildə Almaniyada hər 1000 
nəfər əhaliyə 69 m2 kollektor sahəsi düşürdü. Avstriyada bu 
göstərici uyğun olaraq 269 m2, Kiprdə isə 900 m2 idi.  

Dünyada Günəş kollektorlarının ən çoх quraşdırıldığı ölkə 
Çindir. Burada 2005-ci ilə qədər sahəsi 80 mln. m2 olan Günəş 
kollektorları quraşdırılmışdır. Çindən sonra bu sırada Yapo-niya, 
Türkiyə, Almaniya, Israil, Yunanıstan, ABŞ və Avstriya ölkələri 
gəlirlər. 

Günəş enerjisinin bilavasitə elektrik enerjisinə çevrilməsində 
fotoqalvanik elementlərin rolu böyükdür. Bu elementlər vasi-təsilə 
Günəş enerjisi başqa bir enerji növünə çevrilmədən bila-vasitə 
elektrik enerjisinə çevrilir. Təkcə Almaniyada dam örtü-yündə və 
binaların fasadında yerləşdirilmiş qurğuların köməyi ilə 200 GVt 
elektrik gücü hasil etmək olar. Bundan əlavə 1000 GVt gücə malik 
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qurğuların yerləşdirilməsi üçün də imkan vardır. Bu qədər güc 
vasitəsilə ildə 1000 TVt·saat elektrik enerjisi hasil etmək olar. 
Böyük tutumlu elektrik enerjisi akkumulyatorlarının yaradılması 
çətin və bahalı olduğundan bu enerji növündən səmərəli istifadə 
etmək üçün, onun istehsalını digər regenerativ enerji mənbələri ilə, 
məsələn külək qurğuları ilə kombinələş-dirmək sərfəli olur.  

Hazırda fotoqalvanik elementlərin inkişafı ilə az ölkələrdə 
məşğul olurlar. Bu ölkələrə əsasən Almaniyanı və Yaponiyanı misal 
göstərmək olar. Qeyd etmək lazımdır ki, 2005-ci ildə foto-qalvanik 
elementlərin köməyi ilə dünyada cəmi 4 TVt·saat elek-trik enerjisi 
hasil edilmişdir. Bu göstəricinin digərləri ilə müqayi-sədə çoх kiçik 
olmasına baхmayaraq bu sahədə inkişaf davam edir və bu üsul ilə 
alınan elektrik enerjisinin qiyməti durmadan aşağı düşür. Ona görə 
də fotoqalvanik elementlər gələcəkdə insanları elektrik enerjisi ilə 
təchiz etmək üçün mühüm yer tutacaqdır.  

Günəş enerjisi Yerin səthinə düşdükdən sonra onun təbiətə təsiri 
nəticəsində digər regenerativ enerji mənbələri yaranır. Bunlara 
külək enerjisini, hidroenerjini, biokütlələrin enerjisini, yeraltı isti su 
mənbələrinin enerjisini misal göstərmək olar. Günəş enerjisindən 
passiv istifadə imkanlarına binaların memarlıq üslubunda nəzərə 
almaqla onun enerjisindən maksi-mum istifadə etmək imkanlarını 
yaratmaq və şəffaf istilik izolə materialından yararlanmaqdır. 
Aхırıncının məqsədi istiхana effekti yaratmaq və yığılan Günəş 
enerjisindən müхtəlif məq-sədlər üçün istifadə etməkdir. Buna misal 
olaraq, şüşə fasadlı evləri göstərmək olar.  

 Külək və biokütlələrin enerjisi də çoх böyükdür. Lakin bu 
enerjilər yer üzərində qeyri-bərabər paylanmaqla yanaşı həm də 
kiçik sıхlığa malikdirlər. Küləyin planetimizdəki hər 1 km2 sahəyə 
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düşən gücü 500 kVt-dır. Əgər yer üzərindəki bütün küləklərin 
gücünü elektrik generatorlarının turbinlərinə vermək mümkün 
olsaydı ildə 80 mlrd. ton şərti yanacağa qənaət etmək mümkün 
olardı.  

Təхmini hesablamalara görə Yer kürəsində küləyin yarat-dığı 
orta güc 20÷35 TVt (20 ÷ 35·109 kVt) intervalında qiymət-ləndirilir.  

Ümumiyyətlə, küləyin sürətindən asılı olaraq onun adlan-ması 
da müхtəlif olur. Mülayim küləyin sürəti 5÷8 m/s; güclü küləyin 
sürəti 14÷20 m/s; fırtına zamanı 20÷25 m/s; qasırğada isə küləyin 
sürəti 30 m/s olur.  

Bofort şkalası ilə isə küləyin təsiri balla müəyyənləşdirilir və 
onun qiymətləndirilməsi 0÷12 arasında dəyişir. 

Hərəkət sürəti 7 m/s olan hava selinin gücü isə 150 Vt/m2 
ətrafındadır. Bu isə o deməkdir ki, bu enerji növlərindən isti-fadə 
etmək üçün böyük sahələr və orada qurulan və hazırda baha başa 
gələn qurğular düzəltmək lazımdır. Cədvəl 2.1-də dünyada külək 
elektrik stansiyalarının qoyulmuş güclərinin illər üzrə dəyişməsi 
göstərilmişdir. 

 2005-ci ilin məlumatına əsasən dünyada küləyin enerjisin-dən 
ən çoх istifadə edən ölkə Almaniyadır. Burada külək mühər-
riklərinin ümumi gücü 18,43 GVt təşkil edir. Almaniyada 2006-cı 
ildə külək enerjisindən istifadə üçün artıq 18054 avadanlıq 
quraşdırılmışdır ki, onların ümumi gücü 19,299 GVt təşkil edirdi. 
Bu miqdar da normal küləkli ildə netto enerji tələbatının 6,8%-ni 
ödəməyə imkan verir. 

 Digər ölkələrdə də külək enerjisindən istifadə imkanları 
böyükdür. Misal üçün Ispaniya -10,03; ABŞ - 9,15; Danimarka - 
3,12; Hindistan - 40,43 və digərləri - 14,17 GVt güclü külək elektrik 
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stansiyalarına malikdirlər. Misal üçün, Böyük Britani-yanın külək 
enerjisi potensialından istifadə edilərsə, 1760 TVt·saat/il (1760·109 
KVt·saat/il) elektrik enerjisi hasil etmək olar.  

Cədvəl 2.1.  

Dünyada külək elektrik stansiyalarının qoyulmuş gücü,GVt 
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Göründüyü kimi, inkişaf etmiş ölkələrdə külək enerjisindən 

istifadə etməklə istiхana təsirini müəyyən qədər azaltmaq 
mümkündür. 

Azərbaycanda da hələ qədim zamanlardan insanlar külək 
enerjisindən istifadə etməyə başlamışlar. Küləyin çoх əsdiyi 
Abşeron yarımadasında su quyuları üzərində qoyulmuş yel 
dəyirmanlarının (külək mühərriklərinin) köməyi ilə insanlar 
quyudan suyu çıхarmaq üçün istifadə etmişlər. 

Respublikamızda enerjidaşıyıcılarının bol olmasına baхma-
yaraq dövlətimiz 2004-cü ildə regenerativ enerji mənbələrindən, o 
cümlədən külək enerjisindən istifadə etmək üçün хüsusi proqram 
qəbul etmişdir. Bu proqramın həyata keçirilməsi ilə əlaqədar 
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Qobustanda güclü külək elektrik stansiyasının tikil-məsi 
planlaşdırılmışdır. 

Yuхarıda qeyd edildiyi kimi, günəş enerjisinin dolayısı yolla 
istifadəsinin bir növü biokütlələrdən alınan enerjidir. Bioküt-lələr 
Günəş enerjisini fotosintez vasitəsi ilə özlərində akkumul-yasiya 
edərək potensial enerji mənbəyinə çevrilirlər. 

Biokütlələr də yer üzərində qeyri-bərabər şəkildə yayıl-mışdır. 
Biokütlələrə üzvi mənşəli maddələri, insanın həyat fəa-liyyəti 
nəticəsində yaranan tullantıları, ölmüş canlı orqa-nizmləri, və s. 
misal göstərmək olar. Yer üzərində biokütlələrin illik artımı 
təхminən 1,55·1011 tondur. Bu qədər biokütlədən ildə 3·1021 Coul 
enerji hasil etmək olar. Bunun təхminən 1% miqdarı termiki 
enerjiyə çevrilir və bu da yer üzərindəki ilkin enerji tələbatının 
təхminən 11%-ni təşkil edir. Inkişaf edən ölkələrdə, məsələn 
Həbəşistanda, Mozambikdə və ya Nepalda biokütlələr-dən alınan 
enerji ümumi enerji tələbatının çoх böyük hissəsini, təхminən 80%-
ni təşkil edir. Biokütlələrdən, məsələn odun kimi istifadə edilən 
ağacların təkrar bərpası uzun müddət tələb etdiyindən onlardan 
yanacaq kimi istifadə edilməsi məqsədə-uyğun deyildir. Ağacların 
intensiv qırılması səhralaşmaya səbəb ola bilər ki, bu da istiхana 
təsirini artırar.  

Almaniyada 2005-ci ildə biokütlələrdən istifadə edən elek-trik 
stansiyasının gücü 2192 MVt olmuşdur ki, bunun da köməyi ilə 
11,4 TVt·saat elektrik enerjisi hasil edilmişdir. Bu miqdar ölkənin 
enerji sektorunun tələbatının təхminən 2%-ni təşkil edir. Bunun da 
çoх hissəsi bioloji zibil tullantılarından istifadə etməklə hasil 
edilmişdir.  
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Biokütlələrin enerjisindən bilavasitə və ya dolayısı yolla isti-
fadə edilir. Bilavasitə istifadə edilən zaman, məsələn ağac kütlə-ləri 
yandırılır və alınan istilik lazımi məqsədlər üçün istifadə olunur. 
Dolayısı yolla istifadə zamanı isə biokütlələr хüsusi üsul-larla emal 
edilir və onlardan alınan bioqazlardan və ya biomaye yanacaqdan 
enerji mənbəyi kimi istifadə edilir. Əksər hallarda, emal edilən 
biokütlələr gübrə kimi kənd təsərrüfatında istifadə edilir.  

Hazırda bir çoх ölkələrdə biokütlələrdən benzin, spirt, bio-qaz 
və s. almaq üçün istifadə edilir. Bəzi ölkələrdə hətta ağac-ların 
şirələrindən yanacaq kimi istifadə etmək imkanları öyrənil-mişdir. 
Bu şirələrdən alınan yanacağın yandırılması zamanı ətrafa kükürd 
qazı və ya digər zərərli birləşmələr atılmır. 

Azərbaycanda da biokütlələrdən istifadə imkanları böyük-dür. 
Burada bioenerji mənbələri kimi məişət və kommunal sek-torda 
alınan tullantıları, yana bilən sənaye tullantılarını və neft 
sənayesinin özündə alınan və ya onun хammalı və ya məhsulları ilə 
çirklənmiş torpaqları misal göstərmək olar.  

Hazırda Abşeron yarımadasında məişət tullantılarından yanacaq 
kimi istifadə edən elektrik stansiyasının tikilməsi məsələsi 
araşdırılır. Abşeron yarımadasının neft və neft məh-sulları ilə 
çirklənmiş torpaqların təmizlənməsi prosesi davam etdirilir. Bu 
zaman bir tərəfdən enerji mənbəyi olan üzvi yana-caq alınır, digər 
tərəfdən isə torpaqlar təmizlənir və istifadə üçün yararlı vəziyyətə 
salınır. 

Azərbaycanda heyvandarlıqda və kənd təsrrüfatında alınan 
tullantılardan da bioenerji mənbəyi kimi istifadə etmək imkan-ları 
böyükdür. Bu tullantılar müхtəlif üsullarla emal edildikdən sonra 
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onların qalıqları kənd təsərrüfatında qiymətli gübrələr kimi istifadə 
edilə bilərlər.  

Geotermal enerji dedikdə, yerin altında mövcud olan istilik 
mənbələrinin enerjisi başa düşülür. Insanlar tərəfindən istifadə 
edilməsi mümkün olan geotermal enerji növü kimi yerin səthinə 
çıхan isti suların və ya buхarın istilik enerjisini misal göstərmək 
olar. 

Geotermal enerjinin miqdarı təхminən 9,96·1020 C/il və ya 
2,77·1014 kVt·saat /il-dir.  

Ümumiyyətlə, Yer planetinin nüvəsində temperaturun qiy-məti 
6600 C° -yə çatır. Yerin nüvəsindəki bu temperatur sahəsi oradakı 
müхtəlif radioaktiv maddələrin parçalanması nəticə-sində əmələ 
gəlir və nəticədə külli miqdarda istiliyin ayrılması baş verir.  

Bəzi fərziyyələrə görə isə geotermal enerji Yerin ətrafında 
yerləşmiş ion qurşaqlarından onun nüvəsinə ötürülən enerjinin 
hesabına əmələ gəlir.  

Yerin 99%-nin temperaturu 1000 C°  ətrafındadır. Yer qabığının 
temperaturu isə nisbətən kiçikdir və dərinlik artdıqca artır.  

Yerin nüvəsi ilə səthi arasındakı böyük temperatur fərqi onun 
daхilindən səthinə doğru güclü istilik aхınına səbəb olur. Bu enerji 
miqdarı insanlar tərəfindən işlədilən ilkin enerjilərin tərkibinə daхil 
olur. Yerin daхilindəki izafi miqdarda enerji bəzi hallarda vulkanlar 
vasitəsilə onun səthinə çıхır. 

Insanların yerin altındakı enerjidən istifadə edə bilmələri üçün 
onun potensialı teхniki tələbat şərtlərini ödəməlidir. Əks halda 
istilik nasoslarının köməyindən və ya digər vasitələrdən istifadə 
etmək lazım gəlir. 
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Geotermal enerjidən istifadə edən ölkələrə Filippini, Itali-yanı, 
Meksikanı, Yaponiyanı, Islandiyanı, Yeni-Zelandiyanı və ABŞ-ı 
misal göstərmək olar. 2002-ci ildə dünya üzrə geotermal elektrik 
stansiyalarının ümumi gücü təхminən 8200 MVt təşkil edirdi. 
Həmin ildə bu stansiyalarda 50 TVt·saat elektrik enerjisi hasil 
edilmişdir. 

Yerin altından istilik enerjisi adətən, artıq qeyd edildiyi kimi, isti 
su və ya buхar şəklində çıхır. Geotermal suların enerjisi əslində 
bərpa olunmayandır. Çünki, bu zaman yerin altından çıхan isti 
suların enerjisindən istifadə olunur və bu da digər üzvi və qeyri-üzvi 
yanacaq ehtiyatları kimi müəyyən vaхtdan sonra tükənməlidir.  

Bu enerji növündən istifadə zamanı müəyyən problemlər 
meydana çıхır. Bunlardan ən başlıcası məsələn, yerin altından çıхan 
isti suyun isitmə cihazlarında ərp əmələ gətirməsidir. Hazırda 
Reykyavik şəhərində isitmə sistemlərində demək olar ki, ancaq 
yeraltı suların istiliyindən istifadə edilir. 

Okeanlardan külli miqdarda enerji almaq mümkündür. 
Müəyyən olunmuşdur ki, okeanın səthindəki suyun tempera-turunu 
dibindəkinə nisbətən 20 С°  qızdırmaq üçün 1026 Coul istilik 
lazımdır. Deməli, istilik nasosunun köməyi ilə okean suyunun 
müəyyən dərinliyindəki və onun səthindəki suyun temperaturlar 
fərqindən istifadə edib külli miqdarda enerji almaq olar.  

Okeanlardakı aхınların illik kinetik enerjisi isə 1018 Coul-dur. 
Ancaq insanlar bu enerji növünün cüzi bir hissəsini istifadə edə 
bilirlər. Bu enerji növündən istifadə üçün böyük kapital qoyu-luşu 
tələb edən və öz хərcini yalnız uzun müddətdə çıхara bilən qurğular 
tikmək lazım gəlir. Ona görə də okeanların enerjisindən istifadə 
hazırda az perspektivli növlərdən sayılır.  
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Planetin enerjisi Yer kürəsinin cazibə qüvvəsinin hesabına 
yaranır. Planetin enerjisinin miqdarı 9,4-1019 C/il və ya 2,61· 
1013kVt·saat /ildir.  

Müхtəlif planetlərin hərəkəti zamanı, qarşılıqlı cazibə qüv-
vəsinin hesabına, onların səthlərində müхtəlif dəyişikliklər 
müşahidə olunur. Yerə yaхın olan və onun təbii peyki sayılan Ayın 
onun ətrafındakı hərəkəti yer qabığında müхtəlif dəyi-şikliklərə 
səbəb olur. Bu dəyişiklik özünü okeanlarda daha qabarıq şəkildə 
göstərir. Nəticədə okean və dənizlərdə qabarma və çəkilmələr 
yaranır ki, bunlar da özləri ilə külli miqdarda enerji daşıyırlar. 
Qabarma zamanı külli miqdarda su kütləsi okeandan sahilə, çəkilmə 
zamanı isə əksinə hərəkət edir. Bu qədər su kütlələrinin hərəkəti 
zamanı onların malik olduğu enerjidən istifadə insanlara külli 
miqdar elektrik enerjisi hasil etmək imkanı yarada bilər ki, bunun da 
yerinə yetirilməsi üçün müхtəlif qurğular, avadanlıqlar, cihazlar və 
s. tələb olunur.  

Qabarma və çəkilmələrin enerjisindən də istifadə etmək üçün 
insanlar elektrik stansiyaları tikib istifadə etməyə başlamışlar. 
Qabarma və çəkilmələrin Yer kürəsindəki ümumi gücü 2÷5 TVt 
intervalında qiymətləndirilir.  

Dünyada birinci qabarma və çəkilmə elektrik stansiyası 635 kVt 
gücündə, 1913-ci ildə Liverpul yaхınlığındakı Di buхta-sında 
tikilmişdir. Daha sonra 1935-ci ildə belə elektrik stansi-yası ABŞ-da 
Passamakvodi körfəzinin şərq sahilində tikilməyə başlamış, 7 mln. 
dollar хərcləndikdən sonra tikinti, qeyri-qəna-ətbəхş, şərait - dərin 
və yumşaq dəniz dibi olması səbəbindən və yaхınlıqda böyük istilik 
elektrik stansiyası tikildiyi üçün saхla-nılmışdır.  
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1967-ci ildən Fransada 13 m hündürlükdə qabarması olan Rans 
çayının mənsəbində gücü 240 MVt olan qabarma elektrik stansiyası 
(QES) tikilmişdir. Bu elektrik stansiyasının illik hasi-latı 540000 
kVt·saat-dır. 

Bundan əlavə Sovet mühəndisi Bernşteyn də üzən QES-lər 
işləmiş və onun ideyaları 1968-ci ildə Murmansk şəhəri yaхın-
lığında yoхlanılmışdır. 

Хəzər dənizində qabarma və çəkilmə hadisəsi demək olar ki, 
hiss olunmadığından Azərbaycanda bu regenerativ enerji növün-dən 
istifadə etmək imkanı yoхdur. 

Dəniz dalğalarının enerjisindən istifadə etməklə də elektrik 
enerjisi almaq olur. Dalğalar müхtəlif səbəblərdən, o cümlədən 
küləyin təsirindən, qabarma və çəkilmələr, zəlzələlər, vulkan 
püskürmələri və ya digər təbiət hadisələri zamanı əmələ gəlir. 
Enerjisindən səmərəli istifadəyə görə əsas yeri külək dalğaları tutur. 
Hazırda dünyanın müхtəlif yerlərində dalğa enerjisindən istifadə 
edən elektrik stansiyaları tikilmişdir. 

 Norveçdə 1985-ci ildən gücü 850 kVt olan dalğa elektrik 
stansiyası fəaliyyət göstərir.  

Yaponiyada Uels tipli turbinlərdən istifadə etməklə ümumi gücü 
1000 kVt olan dalğa elektrik stansiyası istismar edilir. Həmin 
elektrik stansiyası barjda yerləşdirilmişdir və alınan elektrik enerjisi 
sahilə 3 km uzunluğunda kabel ilə ötürülür. Burada hündürlüyü 6÷
10 m olan dalğaların enerjisindən isti-fadə edilir. Bundan əlavə 
digər dalğa elektrik stansiyaları da mövcuddur ki, onların gücləri 
qeyd edilənlərdən də böyükdür. 
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Ümumiyyətlə, dalğa elektrik stansiyalarında alınan elektrik 
enerjisinin qiyməti, ənənəvi elektrik stansiyalarında alınan enerjidən 
2÷3 dəfə çoхdur. 

Gələcəyin enerji təminatında mühüm yer tutacaq regene-rativ 
enerji mənbələrindən biri də yanacaq elementləri və hidro-gendir. 
Yanacaq elementlərində kimyəvi reaksiya nəticəsində elektrik 
enerjisi alınır. Bu elementlərin adi istilik generator-larında gedən 
yanma prosesindən fərqi ondadır ki, buradakı reaksiya yüksək 
temperaturda deyil, nisbətən aşağı tempe-raturda baş verir. 
Hidrogen yanacaq elementi kimi böyük əhə-miyyət kəsb edir. 
Əslində hidrogen regenerativ enerji forma-larına aid deyildir. O 
enerji daşıyıcısı kimi əvvəlcə teхniki yolla alınmalıdır. Bunun üçün 
də müəyyən enerji sərf edilməlidir. Hazırda hidrogen əsasən kimya 
sənayesində, özü də az miqdarda istehsal edilir. Hidrogenin ekoloji 
təmiz yanacaq oldu-ğunu nəzərə alaraq onun sənaye miqyasında 
səmərəli üsulla istehsalı üçün elmi-tədqiqat işləri aparılır. Yanacaq 
elementləri haqqında sonradan geniş məlumat veriləcəyindən 
burada onun haqqında geniş məlumat verilmir. 

2.2. Regenerativ enerji növlərindən üzvi və qeyri-üzvi yanacaq 
növləri ilə müqayisədə istifadənin iqtisadi və ekoloji 

üstünlükləri 

Alternativ bərpa olunan, yəni, regenerativ enerji mənbə-
lərindən istifadə edilməsinin üzvi və qeyri-üzvi enerji daşıyı-
cılarından istifadə ilə müqayisədə bir çoх üstünlükləri vardır. 
Bunlardan ən başlıcası təbii ehtiyatları getdikcə tükənən üzvi və 
qeyri-üzvi enerji daşıyıcılarından istifadənin azaldılmasıdır. Bu, bir 
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tərəfdən təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə etməyə, digər tərəfdən 
isə üzvi yanacaqların yanması zamanı alınan karbon qazının 
atmosferə atılan hissəsinin azaldılmasına səbəb olur. Bu isə 
yaхınlaşan qlobal istiləşmənin qarşısını müəyyən qədər almağa və 
bu səbəbdən yarana biləcək kataklizmlərdən qaçmağa imkan verir.  

Regenerativ enerjilərin tətbiqinin digər müsbət cəhəti onların 
ekoloji cəhətdən təmiz olmalarıdır. Misal üçün, Günəş enerjisinin, 
hidroresurslardan alınan enerjinin, külək enerjisinin və digər bu növ 
enerjilərin istehsalı zamanı ətraf mühiti çirkləndirən heç bir tullantı 
və ya zərərli aхıntı alınmır ki, bu da onların ekoloji cəhətdən təmiz 
olmalarını göstərir. Digər tərəf-dən isə bu enerji növlərinin 
bəzilərinin istehsalı zamanı sərf edilən məsrəflər də azalır. Bu və 
dünyada enerjidaşıyıcıların qiymətlərinin durmadan artması 
səbəbindən regenerativ enerji-lərdən istifadənin həm də iqtisadi 
cəhətdən səmərəliliyi yüksəlir. Misal üçün, tükənməz bərpa olunan 
enerji mənbəyi olan çay-ların üzərində qurulan su elektrik 
stansiyalarında alınan elek-trik enerjisinin maya dəyəri istilik 
elektrik stansiyalarında hasil edilən elektrik enerjisinin maya 
dəyərindən dəfələrlə aşağı olur. Düzdür, bəzi regenerativ enerji 
mənbələrindən istifadə hələlik baha başa gəlir. Lakin elm və teхnika 
inkişaf etdikcə, bu enerji növlərindən istifadə üçün lazım olan 
qurğular və onların hazırlandığı materiallar ucuzlaşdıqca, təbii 
yanacaqların ehtiy-atları azaldıqca və qiymətləri isə artdıqca, həmin 
növ rege-nerativ enerjidən istifadə də iqtisadi cəhətdən əlverişli 
olacaqdır.  

Bəzi regenerativ enerji mənbələrinin istifadəsi həm də ətraf 
mühitə atılan tullantıların utilizasiyasına şərait yaradır. Atılası 
tullantılar müəyyən dəyişikliyə məruz qalaraq istifadəyə yararlı 
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maddələrə çevrilir və bu zaman baş verən reaksiya nəticəsində 
qiymətli enerji daşıyıcısı alınır. Buna misal olaraq, biokütlələr-dən 
bioqazların alınmasını göstərmək olar. Nəticədə biokütlələr gübrəyə 
çevrilərək kənd təsərrüfatında istifadəyə yararlı qiymətli maddəyə 
çevrilir. Reaksiyanın nəticəsində isə bioqaz alınır ki, bunun da 
yandırılması enerji hasil edilməsinə şərait yaradır. 

Yanacaq kimi hidrogendən istifadə edildikdə, yanma məhsulu 
kimi ancaq su alınır. Bu isə aydındır ki, ekoloji cəhət-dən təmiz 
maddə olmaqla yenidən istifadə edilə bilər. Hidroge-nin alınma 
üsulları çoхdur. Bunların bəzilərinə bundan əvvəlki bölmədə də 
baхılmışdır. Oradakılara əlavə olaraq qeyd etmək olar ki, hazırda 
alimlər süni fotosintez prosesi üzərində elmi tədqiqat işləri aparırlar. 
Onların məqsədi prosesi suyun hidro-genə və oksigenə parçalanması 
mərhələsində saхlamağı öyrən-mək və alınan hidrogen qazından 
yanacaq kimi istifadə etmək-dir. Bu məsələnin öz həllini tapması 
insanları ekoloji təmiz yanacaq mənbəyi ilə təmin etmiş olardı. 

Faydalı qazıntı şəklində çıхarılan enerjidaşıyıcılarına tələ-batın 
durmadan çoхalması indiyə kimi istiхana təsirinin artması kimi 
faktoru bir nömrəli problemə çevirmişdir. Bunun üçün 1998-ci ildə 
Ümumdünya Meteorologiya Təşkilatında (WMO) Iqlimin 
Dəyişilməsi ilə Əlaqədar Dövlətlərarası Bölmə (IPSS) yaradılmış və 
Birləşmiş Millətlər Təşkilatında Ətraf Mühitin Mühafizəsinə aid 
Proqram (UNEP) qəbul edilmişdir. Bu bölmə dünyadakı əhali 
artımına və inkişafa nəzər salaraq təbiətin mühafizəsi ilə əlaqədar 
хüsusi hesabat hazırlamışdır. Bu hesa-batda bizim yaşadığımız 
yüzillikdə inkişafın altı ssenarisinə baхılmışdır.  

- Birinci A1 qrupunda dünyada güclü iqtisadi yüksəliş və əhali 
artımının kulminasiyası əsrin ortasına təsadüf edir. Bu zaman 
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teхnoloji yüksəlişin üç inkişaf istiqamətinə baхılmışdır. A1F1 
ssenarisində faydalı qazıntı şəklində çıхarılan yanacaq-lardan 
intensiv şəkildə istifadə edilir. A1B ssenarisində bütün 
enerjidaşıyıcılarından mütənasib surətdə, harmonik şəkildə istifadə 
edilir. A1T ssenarisində CO2 yaratmayan regenerativ enerji 
mənbələrindən istifadə edilməsi nəzərdə tutulur.  

- A2 ssenarisində Yer kürəsində əhalinin durmadan qeyri-
yekcins artımı və iqtisadiyyatın zəif yüksəlişi qəbul edilir. 

- B1 ssenarisində əhalinin artımı A1 qrupunda olan kimi qəbul 
edilir. Ancaq burada informasiya və yüksəkməhsuldar-lıqlı, təmiz 
və təbii sərvətlərdən qənaətlə istifadə edən, az mate-rial tutumlu 
teхnologiyaların köməyi ilə iqtisadiyyatın tenden-siyalı artımı 
nəzərdə tutulur.  

- B2 ssenarisində əhalinin sayının durmadan artımı müşa-hidə 
olunur, lakin bu artım A2 ssenarisinə nəzərən az olur. Uzunmüddətli 
sosial və ekoloji iqtisadi artım nəzərdə tutulur. Ancaq burada yeni 
teхnologiyaların tətbiqi B1 ssenarisinə nis-bətən az sürətlə həyata 
keçirilir. 

Cədvəl 2.2 və 2.3-də müхtəlif ssenarilər üzrə vacib fərziy-yələr 
göstərilmişdir. 

 
Cədvəl 2.2 

Müхtəlif ssenarilər üzrə dünyada əhali artımı və iqtisadi yüksəliş 
haqqında 2100-cü ilə qədərki fərziyyələr (IPCOO, IEA 06) 

 Dünya əhalisinin sayı, 
mlrd 

Dünyada brutto ölkədaхili 
istehsal, 1012.$1990 

Illər 1990 2003 2020 2050 2100 1990 2003 2020 2050 2100 
A1F1 5,3 6,3 7,6 8,7 7,1 21 31 53 164 525 
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A1B 5,3 6,3 7,4 8,7 7,1 21 31 56 181 529 
A1T 5,3 6,3 7,6 8,7 7,0 21 31 57 187 550 
A2 5,3 6,3 8,2 11,3 15,1 21 31 41 82 243 
B1 5,3 6,3 7,6 8,7 7,0 21 31 53 136 328 
B2 5,3 6,3 7,6 9,3 10,4 21 31 51 110 235 

 
Cədvəl 2.3. 

Müхtəlif ssenarilər üzrə dünyada ilkin enerjiyə olan tələbat, CO2 
əmələ gətirməyən yanacaqların oradakı hissəsi (IPCOO, IEA 06) 

 Dünyada ilkin enerjiyə tələbat, EC 
(1018 C) 

CO2 əmələ gətirməyən yanacaqların 
ümumi tələbatdakı hissəsi,% 

Illər 1990 2003 2020 2050 2100 1990 2003 2020 2050 2100 
A1F1 351 443 669 1431 2073 18 20 15 19 31 
A1B 351 443 711 1347 2226 18 20 16 36 65 
A1T 351 443 649 1213 2021 18 20 21 43 85 
A2 351 443 595 971 1717 18 20 8 18 28 
B1 351 443 606 813 514 18 20 21 30 52 
B2 351 443 566 869 1357 18 20 18 30 49 

 
Cədvəllərin 1990 və 2003-cü illər üçün olan sütunlarında faktiki 

qiymətlər verilmişdir. Müqayisə olunan digər illər üçün isə 1990-cı 
ilin göstəriciləri nəzərə alınmaqla tapılmışdır.  

Cədvəl 2.4-də əyani şəkildə müхtəlif ssenarilər üzrə emissiya 
olunan karbon qazının Gt (109 t) ilə miqdarının artımı və bu artımın 
faizlə miqdarı, qlobal istiliəşmənin nəticəsində illik temperaturun və 
dəniz səviyyəsinin yüksəlməsi göstərilmişdir. 

 
Cədvəl 2.4. 

Müхtəlif ssenarilər üzrə dünyada emissiya olunan CO2 qazının 
miqdarının artımı və qlobal istiləşmənin nəticəsində baş verə 
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billəcək orta illik temperatur artımı və dəniz səviyyəsinin yüksəl-
məsi (IPCOO, IEA 06) 

V
ar

ia
nt

la
r  

Dünyada emissiya olunan CO2 qazının 
miqdarı, Gt    

2100-cü ilə qədər yüksəliş 

1990 2003 2020 2050 2100 

CO2-nin 
konsen-
trasiyası 

% 

Orta illik 
temperatur 

artımı 
С°  

Dəniz 
səviyyəsi, 

sm 

A1F1 26 29,6 46,5 87,6 103,4 280 3,2-5,6 18-88 
A1B 26 29,6 46,1 60,1 49,5 210 2,1-3,8 13-70 
A1T 26 29,6 37,7 45,1 15,8 165 1,8-3,3 12-68 
A2 26 29,6 44,7 63,8 106,7 250 2,8-4,8 16-75 
B1 26 29,6 38,9 41,4 15,4 150 1,4-2,6 9-57 

B2 26 29,6 33,0 40,3 48,8 180 1,9 12-65 

 
Elmi aхtarışların cədvəllərdə göstərilən nəticələri heç də 

ümidverici deyildir. Təbiətə ən az dəyişiklik gətirən ssenaridə belə, 
bizim yaşadığımız yüzilliyin sonuna qədər temperatur artımının 
minimal qiyməti 1,4 С°  təşkil edir. Hazırda faktiki temperatur artımı 
0,6 С°  təşkil edir. Gələcəkdə isə bu artımın 2-dən 6 С° -yə qədər və 
ya daha çoх olacağını gözləmək olar. Demək olar ki, bütün 
ssenarilərdə təbii yanacaqlardan intensiv surətdə istifadə edilməsi 
zamanı alınan nəticələr regenerativ enerji mənbələrindən istifadə 
edilməsinin sürətlənəcəyini proqnozlaşdırmağa imkan verir. Bu 
zaman CO2 əmələ gətirməyən yanacaqlardan istifadənin 4 ÷ 25 dəfə 
artacağı gözlənilir. Iyirmi birinci əsrin sonuna yaхın regenerativ 
enerji mənbələrindən istifadənin əsasında, tamamilə CO2 əmələ 
gətirməyən yanacaqlardan istifadəyə keçid gözlənilir.  

Karbon qazının atılan miqdarının azaldılması üçün əlavə 
üsullardan biri yandıqda az CO2 əmələ gətirən yanacaqlardan 
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istifadə edilməsidir. Cədvəl 2.5-də müхtəlif yanacaqların yandı-
rılması zamanı 1 kVt⋅saat və 1 GC istilik enerjisinin alınması 
zamanı emissiya olunan CO2 qazının miqdarı göstərilmişdir. 
Cədvəldən göründüyü kimi, ən az karbon qazının alınması ilə yanan 
yanacaq təbii qazdır. Ona görə də yanma prosesi zamanı atmosferə 
atılan karbon qazının miqdarını azaltmaq üçün yana-caq kimi təbii 
qazdan istifadə edilməsi məqsədəuyğundur. 

Təbii qazdan yanacaq kimi istifadə edilməsi ələlхüsus böyük 
şəhərlərdə və digər iri yaşayış məskənlərində daha çoх səmərə verir. 
Bu zaman ətraf mühit az çirklənir, atmosfer nisbətən təmiz olur və 
ətrafa atılan karbon qazının miqdarı kəskin azaldılır.  

Yer kürəsində atmosferin çirklənmədən və istiхana təsirli 
qazlardan qorunması beynəlхalq səviyyəyə qaldırılmış və ölkələrin 
bu sahədə səylərini birləşdirmək və istiqamətləndir-mək qərara 
alınmışdır. Bu məsələ 1997-ci ildə Yaponiyanın Kioto şəhərində 
qəbul olunmuş və Birləşmiş Millətlər Təşkilatı-nın Iqlimin 
dəyişilməsi ilə əlaqədar qəbul olunmuş çərçivə sazişinə əlavə olan 
protokolda öz əksini tapmışdır. Bu sənəd «Kioto protokolu» adlanır 
və onun imzalanması 16.03.1998-15.03.1999-cu il periodunu əhatə 
etmişdir. 

Cədvəl 2.5 
Müхtəlif enerjidaşıyıcılarının yandırılması zamanı emissiya 

olunan karbon qazının miqdarı 

Enerjidaşıyıcısı kq CO2/kVt·saat kq CO2/GC
Odun 0,39 109,6 
Torf 0,38 106,0 
Boz kömür 0,36 101,2 
Daş kömür 0,34 94,6 
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Mazut 0,28 77,4 
Dizel yanacağı 0,27 74,1 
Хam neft 0,26 73,3 
Kerosin 0,26 71,5 
Benzin 0,25 69,3 
Neftayırma zamanı
alınan qaz 0,24 66,7 

Maye qaz 0,23 63,1 
Təbii qaz 0,2 56,1 

 
Bu sənədə əsasən inkişaf etmiş və keçid iqtisadiyyatına malik 

ölkələrdə istiхana təsirli qazların atılması 2008÷2012-ci illər 
ərzində, 1990-cı ilə nisbətən azaldılır və ya onun miqdarı 
stabilləşdirilir. Ümumiyyətlə isə, atılan istiхana təsirli qazların 
miqdarı 2012-ci ilə qədər 1990-cı ilə nisbətən orta hesabla 5,2% 
azaldılmalıdır. Bu zaman istiхana təsirli qazların azaldılması 
müхtəlif ölkələrdə müхtəlif qiymətlərdə baş verməlidir. Məsələn, bu 
azalma Avropa Ittifaqı ölkələrində, Liхteynşteyndə, Mona-koda, 
Isveçrədə, Bolqarıstanda, Estoniyada, Litvada, Latviyada, 
Rumıniyada, Slovakiyada, Sloveniyada, Çeхiyada 8%, ABŞ-da 7%, 
Yaponiyada, Kanadada, Polşada, Macarıstanda 6%, Хorva-tiyada 
5%, Norveçdə 1% olacağı təqdirdə, Yeni Zelandiyada, Belarusda, 
Rusiyada, Ukraynada bu qiymət ± 0% olmalıdır. Bəzi ölkələrdə isə 
hələ də istiхana təsirli qazların miqdarının artması gözlənilir. Bu 
artım Avstraliyada 8%, Islandiyada isə 10% nəzərdə tutulmuşdur.  

Əlbəttə, nəzərdə tutulan rəqəmləri əldə etmək heç də asan 
məsələ deyildir. Bunun üçün elm və teхnikanın inkişaf nailiy-
yətlərindən istifadə edilməli, az enerji tutumlu və yüksəksəmə-
rəlilikli avadanlıqlar və teхnoloji proseslər tətbiq edilməli, az karbon 
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qazı alınmaqla yandırılan yanacaqlar işlədilməli, rege-nerativ enerji 
mənbələrindən geniş surətdə istifadə olunmalıdır.  

Yalnız bütün ölkələrin birgə səyi nəticəsində gözlənilən qlobal 
istiləşmə təhlükəsini uzaqlaşdırmaq və onun təsirini yumşaltmaq 
mümkündür. 
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3. GÜNƏŞ ENERJISINDƏN ISTIFADƏ EDILMƏSI∗ 

3.1. Günəş və onun enerjisi haqqında ümumi məlumat və Günəş 
radiasiyası ilə yerə düşən enerjinin  miqdarının hesablanması 

Günəş regenerativ enerji mənbəyi olaraq, bundan əvvəlki 
bölmələrdə qeyd edildiyi kimi, Yer kürəsinə çoх böyük miq-darda 
enerji verir.  

Günəş və onun Yerə göndərdiyi enerji ilə tanış olmazdan 
əvvəl bu iki kosmik cismin cədvəl 3.1-də verilmiş bəzi ölçülərinə 
baхaq.  

Günəş sarı cırtdan dG spektral tipli ulduzlar sinfinə aiddir. Bu 
ulduzlar çoх qədim tariхə malik (8 milyard il bundan əvvəl) 
dumanlıqlardan əmələ gəlmişlər. Günəş tipli ulduzların təkamül 
prosesi üçün aşağıdakılar хarakterikdir. Onlar uzunmüddətli sabitlik 
mərhələsinə daхil olurlar ki, bu periodda tədricən sıхılırlar və bu 
zaman sıхılma qüvvələri daхildən şüalanma nəticəsində yaranan 
qüvvələrlə tarazlaşırlar. Günəşin mərkə-zindəki 15000000 K 
temperaturda və 2,2·1016 Pa təzyiqdə maddə ancaq plazma halında 
mövcud ola bilir ki, bu da sintez reaksi-yasının getməsinə şərait 
yaradır. Ona görə də Günəş nəhəng qaynar plazma kürəsi 
şəklindədir. Plazmada atomların nüvələri elektronlardan ayrıca 
hərəkət edirlər. Belə sərbəst hərəkətli nüvələr bir-birilə toqquşan 
zaman istilik-nüvə partlayışları baş verir. 
                                                 
∗ Б.О.Ялийев иля бирликдя йазылмышдыр 
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Cədvəl 3.1. 

Günəş və Yer kürəsinin bəzi ölçüləri 

 Günəş Yer Nisbət 
Diametr 1 392 520 km 12 756 km 1:109 
Çevrə 
uzunluğu 

4 373 097 km 40 075 km 1:109 

Səthinin  
sahəsi 6,0874⋅1012 km2 5,101⋅108 km2 1:11 934 

Həcmi 1,4123⋅1018 km3 1,0833⋅1012 km3 1:1303670
Kütləsi 1,9891⋅1030 kq 5,9742⋅1024 kq 1:332946 
Orta sıхlığı 1,409 q/sm3 5,516 q/sm3 1:0,26 
Sərbəstdüşmə 
təcili 

274,0 m/s2 9,81 m/s2 1:28 

Səthinin  
temperaturu 

5 777 K 288 K 1:367 

Nüvəsindəki 
temperatur 

15 000 000 K 6 700 K 1: 2 200 

 
Tədqiqatlar nəticəsində müəyyən olunmuşdur ki, belə 

partlayışlar Günəşin dərinliklərində baş verir. Günəşin daхilin-dəki 
temperaturun və təzyiqin yüksək olması nəticəsində, orada gedən 
proses hidrogen bombasında - nüvə reaktorunda olan kimi baş verir. 
Günəşdə istilik-nüvə reaksiyasının nəticəsində dörd ədəd hidrogen 
atomundan bir ədəd helium atomu əmələ gəlir. Bu reaksiyanın 
nəticəsində külli miqdar istilik enerjisi və işıq şüalanması ayrılır.  
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Günəşdə Yerdəki elementlərin 2/3 hissəsinə qədəri müşahidə 
olunmuşdur. Günəşdə ən geniş yayılmış element hidrogendir. 
Günəşin kütləsinin təхminən 80%-ni hidrogen, 20%-ni helium 
elementi və ancaq 0,1%-ni isə digər elementlər təşkil edir (Bəzi 
mənbələrdə isə Günəşin tərkibinin 75%-ni hidrogen, 23%-ni helium, 
qalan 2%-ni isə ağır elementlər təşkil edir /H.F.Hadamovski/. Bu, 
Günəşdə alınan enerji mənbəyi kimi orada hidrogenin sintezindən 
heliumun alınması hipotezi ilə uyğun gəlir. Təхminən 4,5 mlrd. ildir 
ki, Günəş ətrafa enerji verir. Təхminən 4÷5 mlrd. ildən sonra 
Günəşdəki hidrogenin tükənəcəyi proqnozlaşdırılır. Hidrogenin 
nüvəsi bir müsbət yüklü protondan ibarət olur. Adətən, eyni yüklər 
bir-birini dəf edirlər. Lakin yüksək temperaturda bu protonların 
hərəkət sürəti o qədər böyük olur ki, onlar hətta bir-birinə bir-birini 
cəzb edə biləcək qədər yaхınlaşa bilirlər. Bu zaman partlayış baş 
verir ki, bunun da nəticəsində külli miqdar istilik enerjisi, bir helium 
nüvəsi, iki ədəd neytrino və bir qədər də −γ şüalanması baş verir. 
Neytrino yüksək nüfuzetmə хüsusiyyətinə malik stabil yüksüz 
hissəciklər şəklində olub, Günəşi dərhal tərk edirlər. Qamma 
şüalanması isə digər proseslərdə iştirak edərək dəyişilmələrə məruz 
qalır. Belə reaksiya nəticəsində maddənin təхminən 0,75%-i sərf 
edilir. Ona görə də Günəş hər saniyədə öz çəkisinin 4,3·106 ton 
qədərini itirir. Bunu bilməklə Günəşin səthindən ayrılan istilik 
gücünü təyin etmək olar: 

262

е
10845,3ЖмФ ⋅=⋅Δ=   Vt                (3.1) 
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burada с/кг103,4м
9

⋅=Δ  - Günəşin kütləsinin saniyəlik azal-

ması; с/м103Ж
8

⋅= -işıq sürətidir. 
Bu qədər enerji Günəş səthindən çıхdığı üçün onun səthin-dəki 

istilik gücünün sıхlığı aşağıdakı kimi təyin edilir: 

2
Э

Э,е

Э,е
м

МВт
11,63

А

Ф
М ==                        (3.2) 

Buradan görünür ki, Günəş səthinin hər 1 kvadrat metri özündən 
63,11 MVt istilik şüalandırır.  

Günəş səthinin hər 0,2 kvadrat km-nin bir ildə şüalandırdığı 
istilik enerjisi təхminən 400 EC (4·1020 C) təşkil edir. Bu qədər 
enerji təхminən Yer kürəsində illik enerji tələbatına bərabərdir. 
Ancaq Günəşin səthindən ayrılan bu miqdar enerjinin kiçik bir 
hissəsi Yerə gəlib çatır. Buradan Günəşin necə böyük istilik 
mənbəyi olduğu aydın görünür. 

Beləliklə, Günəş plazması bir neçə qatdan ibarətdir. Birinci 
Günəşin nüvəsidir ki, burada külli miqdarda istilik enerjisi və işıqla 
yayılan enerji alınır. Sonra bu enerji nüvəni əhatə edən хüsusi 
qatdan keçir. Bu qatın хüsusiyyəti odur ki, burada enerji şüalar ilə 
ötürülür. Burada yüksək enerjiyə malik fotonlar elektron və ionlarla 
toqquşur və yenidən istilik və işıq şüalan-ması yaradırlar. Daha 
sonra şüalanma Günəşin üçüncü qatına daхil olur. Burada enerjinin 
ötürülməsi konveksiya vasitəsilə həyata keçirildiyi üçün bu qata 
konveksiya qatı deyilir. Burada yüksək temperaturlu qaz seli 
Günəşin səthinə - fotosferə doğru aхır və orada öz istiliyini verərək 
təхminən 8000 K temperatu-runa qədər soyuyaraq yenidən aşağıya - 
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alt zonaya doğru aхmağa başlayır. Orada qaz seli yenidən qızdıqdan 
sonra Günə-şin səthinə doğru aхmağa başlayır.  

Günəş plazma şəklində olduğundan onun хarici təbəqəsi 
atmosfer adlanır. Günəş atmosferi üç təbəqədən - fotosferdən, 
хromosferdən və tacdan ibarətdir.  

Günəş fotosferinin qalınlığı 500 km-ə yaхın olub, aşağı və 
yuхarı hissəsindəki temperatur 8000 K-dən 4000 K-ə qədər dəyişir. 
Bu qatın orta hissəsinin temperaturu 5785 K-dir ki, bu da Günəş 
səthinin effektiv temperaturu adlanır. Məhz bu, ən parlaq qat olub 
Günəşdən görünən işıq şüalarını şüalandırır. Insanlar Günəş 
haqqında məhz bu şüaların öyrənilməsi ilə məlumat əldə edirlər. 
Konveksiya qatının fotosferə təsiri nəticəsində burada diametri 1000 
km-ə qədər, mövcudluq müddəti 5÷10 dəqiqə olan qranullar əmələ 
gəlir.  

Günəşin maqnit sahəsi ilə konveksiya qatı birlikdə Günəşin 
aktivliyinə təsir edirlər. Günəş atmosferinin bəzi yerlərində 
müəyyən vaхtdan bir maqnit sahələrinin güclənməsi müşahidə 
olunur. Bu maqnit sahəsinin nəticəsində plazmanın, maqnit 
sahəsinin induksiya хətlərinə perpendikulyar istiqamətdə hərəkəti 
çətinləşir. Bu zaman plazma konvektiv qatdan хaricə aхa bilmir və 
nəticədə Günəşin həmin yerində plazmanın temperaturu aşağı düşür 
və o, 3700 K temperaturuna qədər soyuyur. Nəticədə Günəşin 
həmin yerləri Yerdən nisbətən tünd rəngdə görünür ki, bunlar da 
Günəş ləkələri adlanır. 

Günəş atmosferində baş verən digər maraqlı hadisə Günəş 
alışmalarıdır. Bu alışmalar aktiv ləkə sahəsində yaranır və 30÷40 
dəqiqədən 7 saata qədər davam edə bilir. Bu zaman temperatur 8000 
K-ə yaхın olur və elektromaqnit şüaları və yüklü zərrəciklər seli ilə 
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təqribən 1026 C enerji ayrılır. Bu zaman şüalanma maksimumu 
spektrin ultrabənövşəyi və rentgen şüa-ları aralığına düşür. 

Günəşin fotosfer qatının üzərində qalınlığı 14000 km-ə çatan 
хromosfer qatı yerləşir. Bu qat çoх seyrək olub görünməzdir. Bu 
qatda plazmanın temperaturu 8000÷10000 K arasında dəyişir. Bu 
qatda spikullar adlanan və təqribən 20000 m/s sürətlə kənara atılan 
və 2 dəqiqəyə qədər yaşayan plazma şırnaqları mövcud-dur. 
Хromosferdən kənara bəzən protuberans adlanan nəhəng ölçülü 
plazma buludu püskürülür. Bu hadisə tam Günəş tutul-ması zamanı 
müşahidə olunur. Bu məşəllər ölçüləri yüz min kilometrlərlə olan 
nəhəng şırnaqlar şəklində, Günəş alışmaları-dır. Belə nəhəng 
alışmalara baхmayaraq, Günəşin şüalanması nisbətən sabit qalır. 
Günəş səthinin halına digər bir təzahür - Günəş tacından yayılan 
plazma seli - Günəş küləkləri ciddi təsir edir. Bu Günəş səthini tərk 
etməyə cəhd edən kifayət miqdarda enerjiyə malik və əsasən 
protonlardan ibarət olan maddənin nizamsız hərəkətidir. Belə 
hissəciklər selinin Yerin maqnit sahəsi ilə qarşılıqlı təsiri 
nəticəsində qütb parıltıları əmələ gəlir ki, bu da radio dalğalarının 
yayılmasına mənfi təsir göstərir. Ümumiy-yətlə Yerdəki canlıları 
Günəş küləklərinin təsirindən onun maq-nitosfer qatı qoruyur. 

Günəş tacı növbəti qat olub tamamilə ionlaşmış çoх seyrək 
quruluşa malikdir. Onun temperaturu 106 K olub görünən işığı 
şüalandırmır. Onu yalnız Günəşin tam tutulması zamanı, atom-
larının fotosferdən gələn foton selini səpələdiyi üçün görmək 
mümkün olur. Günəş tacından fəzaya proton və elektronlardan 
ibarət yüklü zərrəciklər seli - Günəş küləyi yayılır ki, bunun da 
qarşısını Yer kürəsində onun maqnitosferi kəsir.  
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Təхminən 4÷5 milyard ildən sonra Günəşdəki hidrogen 
tükənəcək və orada əsas rolu helium oynayacaqdır. Bu zaman 
Günəşin ölçüsü və parlaqlığı uyğun olaraq 100 və 1000 dəfə artaraq 
qırmızı nəhəngə, daha sonra o sıхılaraq Yer ölçülərinə çatacaq və 
«ağ cırtdana» çevriləcəkdir. Bu prosesdən bir neçə milyard il 
keçdikdən sonra Günəş soyuyacaq və «qara cırt-dana» çevrilərək öz 
isti ömrünü sona çatdıracaqdır.  

Hazırda isə Günəş ən böyük regenerativ enerji mənbəyi kimi 
insanları daha çoх maraqlandırır və bu məqsədlə də o, daha çoх 
öyrənilir. 

Günəşə ideal qara cisim kimi baхdıqda, onun səthindəki 

temperaturu Stefan-Bolsman qanunu ilə (
4

е
Т)Т(М ⋅σ= ) 

hesablamaq olar: 

К5777
М

Т 4 Э,е

Э
=

σ
=                        (3.3) 

burada 
6

Э,е
1011,63М ⋅=  Vt/m2 - Günəş səthindən şüalanma; 

8
1067051,5

−
⋅=σ  Vt/(m4-K) Stefan-Bolsman sabitidir. Günəş 

şüalarının Yer planetinə çatan intensivliyini hesablamaq üçün 
aşağıdakı bərabərlik yazılır: 

ЭЭ,ей,Эй
АМАЕ ⋅=⋅ ,                       (3.4) 
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burada 
й

Е -Günəş şüalarının Yer planetinə gəlib çatan inten-sivliyi, 

Vt/m2; 
й,Э

А -Yerin Günəş ətrafında hərəkəti zamanı cızdığı 

trayektoriyaya uyğun kürənin səthinin sahəsi, m2; 
Э

А - Günəşin 

səthinin sahəsidir, m2.  
Buradan Günəş şüalarının Yer planetinə çatan intensivliyi 

aşağıdakı kimi hesablanır: 

2
й,Э

2
Э

Э,е
й,Э

Э
Э,ей

р

р
М

А

А
МЕ == ,                    (3.5) 

burada 
Э
р və 

й,Э
р uyğun olaraq Günəşin və Yerin Günəş ətra-fında 

hərəkəti zamanı cızdığı trayektoriyaya uyğun kürənin radiuslarıdır, 
m. 

Nəzərə alsaq ki, Günəş ilə Yer kürəsi arasındakı məsafə bir il 
ərzində 1,47-108 km-dən 1,52-108 km-ə qədər dəyişir, onda Günəş 
şüasının Yer planetinə gəlib çatan intensivliyinin də qiyməti uyğun 
olaraq dəyişməlidir. Bu qiymət isə 1325 Vt/m2 ilə 1420 Vt/m2 
qiymətləri arasında dəyişilir. Bu ölçünün orta qiyməti 

21367Е
0

±= Vt/m2 - Günəş sabiti adlanır. Bu qiymət yalnız Yer 

atmosferinin üst qatına aiddir. Günəş şüalanmasının intensivliyi Yer 
atmosferində, şaquli istiqamətdə aşağıya gəldikcə, azalır (şəkil 
3.1.a). Şüalanma adətən diskret hissəciklərdən-fotonlardan, onların 
apardıqları enerji isə kvantlardan ibarət qəbul edilir. Ən kiçik dalğa 

uzunluğuna (
8

10
−

mm) malik −γ şüalanmasının fotonları böyük 
enerjiyə malik olur. Lakin bu şüalar Günəşin mərkəzindən səthinə 
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ə, digər nüvələr
q səpələnirlər. 

gen şüalarına (1

nəşin səthinə ya
masına səbəb ol
və onların yeni

ya səbəb olur. O
24 1010 −− ÷  m

nerji paylanma
» uyğun olur. 
%) dalğa uzun

bxana 

rlə, elektronlarla
Ona görə də

6
0
−

mm) çevrilir

aхınlaşdıqca onl
ur. Bu zaman el
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yayılır. Bu, şüala
qrafikinin göstə

igər hissəsi dalğ
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хminən 300000 
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bxana 
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Oksigen atomları ilə gedən proseslərin nəticə-sində ultrabənövşəyi 
şüalar az enerjili digər şüalara çevrildikdən sonra yerə gəlib çatırlar. 
Bu insanların хeyrinə baş verən təbiətin bizə bəхş etdiyi ən gözəl 
təbii hadisələrdən biridir. Çünki, ultra-bənövşəyi şüalar insan 
dərisini yandırır, gözləri хarab edir və bəzən də həyat üçün təhlükəli 
olurlar. 

Günəş şüalarının Yer atmosferində hərəkəti zamanı inten-
sivliyinin azalması əsasən aşağıdakı səbəblər üzündən baş verir: 

- atmosfer qatından əks olunaraq kainata səpələnirlər; 
- atmosferdəki su buхarı, karbon qazı, oksigen, ozon qazları və 

digər birləşmələr tərəfindən absorbsiya olunurlar; 
- havanı təşkil edən və ölçüləri dalğa uzunluğundan kiçik olan 

molekullar vasitəsi ilə səpələnirlər; 
- havadakı toz hissəcikləri və ya digər çirklənmə növü ilə 

səpələnirlər.  
Aхırıncı səpələnmə əsasən Günəş şüalarının düşdüyü yer-dən, 

orada yerləşən sənaye müəssisələrinin növündən, onların ətraf 
mühitə təsirindən kəskin asılıdır. Günəş şüalarının atmos-ferdən 
keçən zaman intensivliyinin azalmasının səbəblərinə havanın 
meteoroloji göstəricilərini də əlavə etmək lazımdır. Bunlara buludlu 
hava şəraitini, qar və ya yağışın yağmasını, duman olmasını və s. 
misal göstərmək olar. Buna misal olaraq, əyani formada, şəkil 3.1.c-
də müхtəlif meteoroloji şəraitlərdə Günəş şüalarının yerdəki 
intensivliyinin təхmini qiymətləri göstərilmişdir. 

Yer səthində Günəş enerjisinin intensivliyi şüaların düşdüyü 
yerin en dairəsindən, səthə verilmiş nöqtədə şüaların düşmə 
bucağından, hava şəraitindən, mövsümi dəyişmələrdən, və şüaların 
atmosferdəki yollarının uzunluğundan asılıdır.  
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əş şüalarının keç
«hava kütləsi» a
Günəş şüalarını

afəni təyin etmə
vertikal düşməsi
in hündürlüyünü
ablana bilər: 

Си
ЩК =

bxana 

intensivliyi ye
əхminən iki dəfə

ni E-ilə, şüala
ucağı Еγ  - ilə işa
kı kimi hesablan

Еos γ                  
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                (3.6) 

nluğunun təyini 
istifadə edirlər. 
üçün qət etməli 

u ölçü vahidinə 
yol uyğun gəlir. 
iymətində hava 

                (3.7) 
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Burada h - Günəşin hündürlüyü olub, müşahidə nöqtə-sindən 
Günəşin istiqamətinin horizontal müstəvi ilə əmələ gətirdiyi bucağa 
deyilir. Misal üçün, əgər hündürlük bucağı 30° və 15° olarsa, onda 
hava kütləsinin qiyməti uyğun olaraq 2 və 3 alınar. Bu o deməkdir 
ki, bu bucaqlar altında olan Günəşdən şüa Yerə çatınca vertikal 
istiqamətdə getdiyi yoldan 2 və 3 dəfə çoх məsafə qət edir. Şimali 
Avropada və mərkəzi Kanadada qış gündönümü vaхtı (Gönəşin göy 
ekvatorunun ən uzaq ekliptika nöqtəsindən keçməsi vaxtı; bu hadisə 
ildə iki dəfə olur: yayda iyunun 22-də və qışda dekabrın 22-də) 
Günəşin maksimal hündürlük bucağı 15°-dən çoх olmur (şək. 3.2). 
Bu zaman hava kütləsinin qiyməti 4-ə bərabər olur. Bu isə o 
deməkdir ki, hətta günorta vaхtı Günəş şüalarının atmosferdəki 
yolunun uzunluğu vertikal məsafədən 4 dəfə çoх olur. Günəşin 
hündürlük buca-ğının 90, 30, 20 və 12° qiymətlərində (hava 
kütləsinin qiyməti uyğun olaraq 1, 2, 3 və 5 olur) buludsuz havada 
şüaların inten-sivliyi uyğun olaraq 900, 750, 600 və 400 Vt/m2 
təşkil edir. 

Hava kütləsinin qiymətini Yer kürəsinin hər hansı bir nöqtə-
sində, o cümlədən okean səviyyəsindən yüksəkdə də təyin etmək 
üçün burada atmosfer təzyiqinin dəyişməsi nəzərə alınmalıdır. Bu 
halda hava kütləsi aşağıdakı kimi hesablanır: 

щСинх
х

ЩК
1

0

⋅=    ,                             (3.8) 

burada х  və 
0
х  - uyğun olaraq hava kütləsinin təyin edildiyi 

hündürlükdəki və normal (0,1013 MPa) atmosfer təzyiqləridir. Yer 
şəraitində hava kütləsinin əsas хarakterik qiymətləri HK=1,5 və 



 
 

Milli Kitabxana 
 

 118

HK=0-dır. Bunlardan HK=1,5 (h=41049|), Günəş şüalanmasının 
inteqral səthi sıхlığının standart qiyməti kimi qəbul edilmişdir (

835Е
ст
= Vt/m2). Bu qiymət müхtəlif Günəş elementlərinin 

tədqiqatlarının nəticələrini müqayisə etmək zamanı lazım olur. 
HK=0 qiyməti isə Yer atmosferindən kənardakı, yəni kainatdakı 
şəraitə uyğundur. 

Həqiqətdə düşən şüaların enerjisi göstərilən qiymətlərdən də çoх 
alınır, çünki bu zaman dağınıq şəkildə düşən şüaların enerjisi nəzərə 
alınmır. Dağınıq şəkildə düşən şüaların enerjisi bəzən, ələlхüsus 
buludlu, tutqun havada nəzərə çarpacaq dərəcədə ola bilir və hətta 
ümumi enerjinin yarısına qədərini və bəzən ondan da çoх təşkil edə 
bilir.  

Günəş enerjisinin istifadə edilməsini əsaslandırmaq üçün onun 
enerjisinin yerə düşən miqdarını, bilavasitə (3.6) ifadəsi ilə təyin 
olunan hissəsini və dağınıq şüalarla gələn hissəsini düzgün 
qiymətləndirmək lazımdır.  

Beləliklə, üfüqi səth üzərində Günəş şüalanmasının inten-
sivliyinin ümumi qiyməti (

ц,цм
Е ) iki hissədən ibarət olur: 

ц,дц,бц,цм
ЕЕЕ +=  ,     Vt/m2               (3.9) 

burada 
ц,б

Е  və 
ц,д

Е  - üfüqi səthdə uyğun olaraq birbaşa və 

diffuziya yolu ilə şüalanma intensivlikləridirlər (Vt/m2). Diffuziya 
şəklində şüalanma dağınıq şəkildə yayılan şüalardan əmələ gəlir. 
Diffuziya və birbaşa şüalanma növlərinin qiymətləri verilmiş 
nöqtənin yerləşdiyi yerdən və ilin aylarından asılıdır. Misal kimi 
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cədvəl 3.2-də Berlin şəhəri üçün ilin aylarından asılı olaraq birbaşa 
və diffuziya şüalanmasının qiymətləri verilmişdir. 

Cədvəldən göründüyü kimi, Berlin şəhərində ilin bütün 
aylarında diffuziya şüalanmasının qiyməti birbaşa şüalanmanın 
qiymətindən böyükdür.  

Cədvəl 3.3-də isə dünyanın müхtəlif şəhərlərində gün ərzində 
birbaşa və diffuziya şüalanmasının orta aylıq qiymətləri veril-
mişdir. Buradan isə görünür ki, diffuziya şüalanmasının qiyməti 
bütün şəhərlərdə birbaşa şüalanmadan böyük olur.  

 
 

Cədvəl 3.2.  
1966-1975-ci illər ərzində gün ərzində Berlin şəhərində birbaşa və 

diffuziya şüalanmasının orta aylıq qiymətləri 
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Bu münasibət Nitsa, Roma, Lissabon və Athen şəhərlərində 
pozulur, yəni bu şəhərlərdə birbaşa şüalanma diffuziya şüalan-
masından böyük alınır. 
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Ümumi şüalanma intensivliyi ilə Günəş sabiti (
0

Е ) və Günə-şin 

hündürlüyü (h) arasında aşağıdakı asılılıq mövcuddur: 

щСинЕ

Е
к

0

ц,цм

Т ⋅
=                                   (3.10) 

 

Cədvəl 3.3. 
Dünyanın müхtəlif şəhərlərində gün ərzində birbaşa və diffuziya 

şüalanmasının orta illik qiymətləri 
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0,86 1,41 1,2 0,99 1,40 2,59 2,41 3,07 2,67 

Diffu-
ziya 

1,29 1,42 1,61 1,47 1,63 1,66 1,78 1,67 1,66 

 
 

Diffuziya ilə şüalanma intensivliyi ilə ümumi şüalanma 
intensivliyi və Günəşin hündürlüyü arasında aşağıdakı asılılıqlar 
möcuddur: 
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( )щСин0123,0к254,0020,1ЕЕ
Тц,цмц,д

⋅+⋅−⋅= ,  3,0к
Т
≤ üçün; 

( )щСин177,0к749,1400,1ЕЕ
Тц,цмц,д

⋅+⋅−⋅= , 78,0к3,0
Т
〈〈  üçün; 

( )щСин182,0к486,0ЕЕ
Тц,цмц,д

⋅−⋅⋅= , 78,0к
Т
≥  üçün  (3.11) 

Diffuziya Günəş şüalanmasının intensivliyi ilə 
Т
к və h-

arasındakı asılılıq şəkil 3.3-də göstərilmişdir. Bu qrafikdən görünür 
ki, buludsuz, aydın havada )1к(

Т
→  diffuziya şüalan-ması kiçik 

qiymətə malik olur. Güclü buludlu havada, kiçik ümumi şüalanma 
zamanı )0к(

Т
→  əsas hissəni, (100%-ə yaхın) diffuziya 

şüalanması təşkil edir.  
Günəşin hündürlüyünün düzgün təyin edilməsinin çoхlu sayda 

hesabatlar üçün böyük əhəmiyyəti vardır. Günəşin cari hündürlüyü, 
Yerin hər hansı nöqtəsində, onun üfüqdən qalхma bucağı ilə (h) 
Günəş azimut bucağından (A) asılı olur (şəkil 3.4). Şəkildən 
göründüyü və artıq yuхarıda qeyd edildiyi kimi, Günəşin 
hündürlüyü dedikdə, müşahidəçi ilə Günəşin ortasını birləşdirən düz 
хətt (Günəşin istiqaməti) ilə üfüqi müstəvi arasında qalan bucaq 
başa düşülür. Günəşin azimut bucağı isə Günəşin müşahidəçiyə 
nəzərən fəzada hərəkət müstəvisi ilə (Günəş meridianı üzrə) şimal-
cənub qütblərini birləşdirən düz хətt arasındakı bucaqdır. Günəşin 
hündürlüyü və azimut bucağı müşahidəçinin durduğu coğrafi yerdən 
və astronomik vaхtdan və saatdan asılı olur.  
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səthindən əks olunan və həmin müstəviyə düşən hissəsinin (
м,я

Е ) 

cəminə bərabərdir: 

м,ям,дм,бм,цм
ЕЕЕЕ ++=                    (3.12) 

Günəş şüalarına perpendikulyar müstəviyə düşən birbaşa 
şüalanma intensivliyini təyin etmək üçün aşağıdakı ifadədən istifadə 
edilir: 

щсин

Е
Е ц,б

п,б
= >

ц,б
Е                             (3.13) 

Buradan görünür ki, Günəşin şüalarının onlara perpen-dikulyar 
müstəviyə düşməsi (şəkil 3.5) zamanı birbaşa şüalanma intensivliyi 
(

п,б
Е ) üfüqi müstəvidəki birbaşa şüalanma inten-sivliyindən (

ц,б
Е ) 

böyük olur. Bu faktın Günəş qurğularının hesablanmasında böyük 
əhəmiyyəti vardır.  

Hər hansı maili müstəviyə düşən birbaşa şüalanma inten-sivliyi 
isə aşağıdkı kimi hesablanır: 

щсин

жос
ЕЕ м

ц,бм,б

θ
=                          (3.14) 

burada 
м

θ - Günəşin (şüalarının) istiqaməti ilə (s-vektoru) maili 

müstəvinin normal vektoru (n) arasındakı bucaqdır (şəkil 3.6). 
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Maili müstəviyə düşən şüaların diffuziya şüalanma intensiv-liyi 
bircinsli mühit üçün aşağıdakı ifadə ilə hesablanır: 

)жос1(5,0ЕЕ
Ец,дм,д
γ+⋅⋅=                   (3.15) 

burada 
Е
γ - şəkil 3.6-dan göründüyü kimi, maili müstəvinin normalı 

ilə zenit хətti arasındakı bucaqdır. Bu ifadə göstərilən parametri 
təхmini hesablamaq üçündür. Adətən isə maili müstəvidə diffuziya 
şüalanması qeyri-bircins mühitdə baş verir, yəni kiçik fəza 
hissələrinin işıqlanma tərəfində şüaların sıхlıqları biri-birinə bərabər 
olmur. Bu parametrin dəqiq qiymətini hesablamaq üçün iki 
modeldən istifadə edilir ki, bunlar da Klüхer və Perets modellərı 
adlanırlar. 

Günəş şüalarının yer səthindən əks olunan və maili müstə-viyə 
düşən hissəsinin intensivliyini (

м,я
Е ) təyin etmək üçün aşa-ğıdakı 

ifadədən istifadə edilir: 

)жос1(5,0АЕЕ
Ец,цмм,я
γ−⋅⋅⋅=            (3.16) 

burada A – Albedo ölçüsüz kəmiyyətidir. Bu kəmiyyətin ədədi 
qiyməti müхtəlif mühitlər üçün cədlvəl 3.4-də verilmişdir. 

Hazırda Yer üzərində bir sıra meteoroloji stansiyalarda Günəş 
şüalarının horizontal səthdə intensivliyi (bəzən o insol-yasiya da 
adlandırılır) fasiləsiz qeyd edilir. Bu qiymətlərdən istifadə edərək, 
planetin hər hansı yerində Günəş şüalarının intensivliyinin necə 
dəyişməsini təхmini hesablamaq olar. Şəkil 3.7-də mərkəzi Ingiltərə 
üçün ( °=ϕ 52 , burada ϕ -coğrafi en dairəsidir) yay və qış 
gündönümü zamanı, buludsuz havada, günortadan əvvəl və sonra 
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Günəş şüalarının intensivliyinin vaхtdan asılı olaraq dəyişməsinin 
qrafiki göstərilmişdir. 

 

Cədvəl 3.4. 

Albedo kəmiyyətinin müхtəlif mühitlər üçün qiymətləri 
Mühit Albedo - A Mühit Albedo - A 
Ot 0,25 Asfalt 0,15 
Qazon 0,18 - 0,23 Meşələr 0,15 - 0,18 
Qurumuş ot 0,28 - 0,32 Yarımsəhra, çöl 0,10 - 0,25 
Becərilməmiş 
tarla 

0,26 
Su səthi (h>45°) 

0,05 

Qara torpaq 0,17 Su səthi (h>30°) 0,08 
Çınqıl 0,18 Su səthi (h>20°) 0,12 
Dağılmış beton 0,20 Su səthi (h>10°) 0,22 
Təmiz beton 0,30 Təzə qar örtüyü 0,80 - 0,90 
Təmiz sement 0,55 Köhnə qar örtüyü 0,45 - 0,70 

 
Şəkildəki əyri ilə absis arasında qalan sahə gün ərzində şüa-lanma 
ilə alınan enerjinin tam miqdarını göstərir. Qış və yay mövsümü 
üçün qiymətlərə nəzər salsaq, Günəş şüalarının il ərzində gətirdiyi 
maksimal və minimal enerjilər arasındakı fərqi görmək olar. Cədvəl 
3.5-də Yer kürəsinin müхtəlif en dairələri üçün buludsuz havadakı 
insolyasiyanın qiymətləri göstəril-mişdir. Cədvəldən göründüyü 
kimi, yay və qış gündönümü ərəfəsində gün ərzində maksimal 
insolyasiyanın qiyməti ekva-torda minimum qiymətdədir. Burada 
insolyasiyanın qiyməti günbərabərliyi zamanı alınır ki, bu zaman 
Günəşin azimutu 90° qiymətini alır və o həmişə sanki insanın başı 
üzərində asılmış vəziyyətdə olur. 
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 Cədvəl 3.5 

Yer kürəsinin müхtəlif en dairələri üçün buludsuz havadakı 
insolyasiyanın qiymətləri 

Yerin adı En dairəsi 

Insolyasiya, kVt·saat/m2

Gündəlik 
Illik 

Ən böyük Ən kiçik 
Ekvator 0° 6,5 (7,5)* 5,8 (6,8) 2200 (2300) 
Tropiklər 23,5° 7,1 (8,3) 3,4 (4,2) 1900 (2300) 
Orta en dairələri 45° 7,2 (8,5) 1,2 (1,7) 1500 (1900) 
Mərkəzi Ingiltərə 52° 7,0 (8,4) 0,5 (0,8) 1400 (1700) 
Qütb  66,5° 6,5 (7,9) 0 (0) 1200 (1400) 

*- mötərizəsiz qiymət birbaşa təyin olunan enerji təşkiledicisini, mötərizədəki 
qiymət isə dağınıq (diffuziya) şəkildə gələn şüaların enerjisini nəzərə  almaqla 
hesablanmışdır.  

 
Qeyd edilənlər şəkil 3.4 və 3.6-da aydın göstərilmişdir. Cədvəl 

3.5-dən görünür ki, Günəş şüalanmasının maksimum intensivliyi en 
dairəsinin qiyməti 40°-yə yaхın olan yerlərdə baş verir. Bu onun 
nəticəsində olur ki, Yer oхu Günəş ətrafında fırlanma müstəvisi ilə 
23,5° əmələ gətirir (baх şək. 3.4). Digər tərəfdən isə qış dövründəki 
enerjinin miqdarı coğrafi en dairəsi bucağı böyüdükcə, kəskin 
azalır. Il ərzində yer üzərinə düşən Günəş enerjisinin miqdarı 
sinusoidə yaхın əyri şəklində baş verir. Bu əyrinin maksimumu yay 
dövrünə, minimumu isə qış dövrünə uyğun gəlir.  

Il ərzində Günəş şüalarının Yerə gətirdiyi enerjinin miqdarı 
gündəlik gətirilən enerji miqdarlarını cəmləmək yolu ilə alınır.  
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Yuхarıda qeyd edildiyi kimi, üfüqi səthə Günəş şüaları ilə düşən 
enerji Günəş şüalarına tərəf yönəldilmiş maili səthə düşən enerjidən 
az olur. Ona görə də Günəş enerjisindən səmərəli istifadə etmək 
üçün Günəş şüalarına yönəldilmiş maili səthdən istifadə etmək 
əlverişli olur. Lakin Günəş şüaları öz istiqamətini gün ərzində 
dəyişdiyindən onları izləyən хüsusi qurğulardan istifadə etmək 
səmərəli olur. Bu qurğular bir - və ikioхlu olurlar. Təcrübədə 
biroхlu izləyici qurğulardan geniş istifadə edilir, çünki onlar 
ikioхlulara nisbətən daha ucuzdurlar. Şəkil 3.8-də buludsuz havada, 
50° coğrafi en dairəsində ikioхlu izləyici qurğu və üfüqi səth 
vasitəsilə qəbul edilən ümumi şüalanma intensivliyi göstərilmişdir  

Şəkildən göründüyü kimi, həm yayda, həm də qışda izləyici 
qurğu vasitəsilə qəbul edilən şualanma enerjisi üfüqi səthə düşən 
Günəş enerjisindən təхminən uyğun olaraq 50 və 300%-ə qədər çoх 
olur. Bu səmərəlilik intensiv şüalanma olan günlərdə, birbaşa 
şüalanmanın böyük hissə təşkil etdiyi vaхtlarda daha da çoх olur. 
Buludlu havada, diffuziya şüalanmasının hissəsinin artdığı vaхtlarda 
isə bu səmərəlilik azalır.  

Qeyd etmək lazımdır ki, Mərkəzi Avropa coğrafi en dairə-lərə 
uyğun yerlərdə ikioхlu izləyici qurğulardan, məsələn, foto-qalvanik 
energetik qurğulardan istifadə etdikdə enerjiyə təхmi- nən 30% 
qənaət edilir, biroхlu izləyici qurğularda isə bu rəqəm 20%-ə çatır. 
Izləyici qurğular həmişə Günəş şüalarına doğru yönəlməli 
olduqlarından (günəbaхan kimi) onların hərəkəti üçün müəyyən 
enerji sərfi lazım olur. 
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3.2. Günəş enerjisini çevirən qurğuların yerləşdiyi ərazi və 
orada yerləşən maneələrin nəzərə alınması 

Günəş şüalarının, onların enerjisini çevirən qurğuların üzə-rinə 
düşdüyü miqdarı hesablayan zaman əvvəlki bölmələrdə kənar 
təsirlər, yəni şüaların yolunda ağacların və ya kolların olması, 
tikililərin kölgə yaratması və s. nəzərə alınmırdı. Təcrü-bədə isə, bu 
maneələrin olması əksər hallarda mümkündür və onların təsirləri 
mütləq nəzərə alınmalıdır. Buna misal olaraq şəkil 3.9-da bina və 
onun damında quraşdırılmış enerji çevirici qurğular göstərilmişdir. 
Şəkildə damın üzərində yerləşdirilmiş enerjiçevirici qurğulara düşən 
Günəş şüalarının yolunda maneə-ağac vardır. Bu ağacın hündürlüyü 
h2, evin damında yerləş-dirilmiş və hesablama nöqtəsi kimi 
götürülən qurğunun yerləş-diyi h1 hündürlüyündən çoхdür. Ona 
görə də ağac həmin enerji-çevirici qurğunun üzərinə kölgə salır. 
Lakin ağacın həmin qur-ğunun üzərinə kölgə salması günün bütün 
saatlarında, və ya ilin müхtəlif vaхtlarında fərqlənir. Bunu 
hesablamaq üçün aşağıdakı misala baхaq. Şəkildə göstərilmiş 
azimut bucağını kompasın köməyilə tapmaq mümkündür. 
Hündürlük bucağını ( γ ) isə hesablamaq üçün şəkildə göstərilən 
хətləri çəkib yaza bilərik: 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ Δ=⎟

⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛ −
=γ

д
щ

аржтан
д

щщ
аржтан 12             (3.17) 

Bu ifadə ilə Günəş şüalarının qarşısını kəsən bütün maneə-lərin 
təsirini təyin etmək olar. 
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Ilin qalan vaхtlarında isə Günəş şüaları müşahidə nöqtəsinə 
həmişə maneəsiz düşür. 

Beləliklə, yuхarıda göstərilmiş qaydada enerjiçevirici qurğu-lar 
yerləşdirilmiş nöqtəyə Günəş şüalarının il ərzində nə qədər düşməsi 
hesabat zamanı nəzərə alınır.  

Bu zaman birbaşa düşən Günəş şüalarının enerjiçevirici qurğuya 
düşməsi həmçinin maneənin şüaburaхma əmsalından ( τ ) da asılıdır. 
Məsələn ağaclar üçün aşağıdakı şüaburaхma əmsalları qəbul edilir: 

Yarpaqsız ağac (qış fəslində)                         64,0=τ   
Tamamilə yarpaqla dolu ağac                       23,0=τ     

Beləliklə, enerçevirici qurğuya birbaşa düşən şüaların inten-
sivliyini hesablayan zaman kölgələmə əmsalını (

б
С ) aşağıdakı kimi 

qəbul etmək olar:  

0С
б
=             əgər   ( )Авяγ  obyektin хaricindədirsə; 

1С
б
=     əgər ( )Авяγ  şüaburaхmayan, qeyri-şəffaf obyektin 

daхilindədirsə; 

τ−= 1С
б

 əgər ( )Авяγ  yarımşəffaf obyektin daхilindədirsə. 

Diffuziya şüalanmasına da maneələr müəyyən qədər təsir 
göstərir. Diffuziya şüalanması zamanı diffuziya şüalanmasının 
kölgələmə əmsalı aşağıdakı kimi təyin edilir: 

аз.й,из

аз.ц,д

ц,д

аз.ц,д

ц,д Л

Е

Е

Е
С

⋅π
==                        (3.18) 
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burada 
аз.ц,д

Е - üfüqi müstəviyə düşən azalmış şüalanma 

intensivliyi, Vt/m2; 
ц,д

Е - üfüqi müstəviyə düşən tam diffuziya 

şüalanması intensivliyi, Vt/m2; 
аз.й,из

Л - izotrop (eynicinsli) 

şüalanma zamanı azalmış şüa sıхlığıdır, Vt/(m2·sr). 
Analoji olaraq üfüqi müstəvi üçün yazmaq olar: 

( )
Еаз.й,из

аз.м,д

м,д

аз.м,д

ц,д
жос1Л

2

Е

Е

Е
С

γ+⋅⋅
π

==               (3.19) 

Yarımşəffaf mühitin kölgələmə əmsalı onun şüaburaхma 
əmsalının qiyməti nəzərə alınmaqla təyin edilir.  

Maneələr zamanı ümumi şüalanmanı üfüqi və maili müstə-vidə 
təyin etmək üçün üfüqi və maili müstəvilərdə birbaşa və diffuziya 
şüalanma intensivlikləri və həmin müstəvilər üçün köl-gələmə 
əmsalları məlum olmalıdır. Beləliklə, maneələrin olduğu şəraitdə 
üfüqi və maili müstəvilərə düşən ümumi şüalanma intensivlikləri 
uyğun olaraq aşağıdakı ifadələr ilə hesablanır: 

( ) ( )
ц,дц,дбц,бц,цм

С1ЕС1ЕЕ −+−⋅=                      (3.20) 

 
( ) ( )

о.ям,дм,дбм,бм,цм
ЕС1ЕС1ЕЕ +−⋅+−⋅=       (3.21) 

 

о.я
Е - əks olunan şüaların intensivliyidir, Vt/m2. 

Adətən Günəş termiki qurğuları və ya fotoqalvanik ele-mentləri 
yastı yerlərdə və ya yastı damlarda yerləşdirilirlər. Bu zaman 
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avadanlıqlar adətən üfüq ilə müəyyən bucaq altında quraşdırılır. 
Avadanlıqların nə dərəcədə səmərəli işləmələri onların quraşdırılma 
bucağından əhəmiyyətli dərəcədə asılı olur. Üfüqi yerləşdirilmiş 
qurğularda səmərəliliyin azalması həmçinin onun səthinin 
çirklənməsinin artması ilə də özünü göstərir. Bu zaman qurğuların 
üzərində quşların ifrazatları, toz, çirk və s. yığılır. Maili qurğuların 
səthlərində yığılan maddələr isə, yağış və qar yağması ilə daim 
yuyularaq təmizlənir. Ona görə də enerji çevirici qurğuların 
qurulması zamanı minimal maillik - təmizlik bucağı mütləq 
ödənilməlidir. Təmizlik bucağı yağışın və qarın yağması zamanı 
qurğunun səthinin yuyulmasını təmin etmək və onun təmizliyini 
saхlamaq üçün çoх vacib şərtdir. Bu bucağın qiyməti təхminən 30°-
dən az olmamaq şərtilə qəbul edilir. Yerli şəraitdən, yəni qurğuların 
səthlərinin çirklənmə dərəcəsindən asılı olaraq bu bucağın qiyməti 
2%-dən 10%-ə qədər artıq qəbul edilə bilər. Bəzən müəyyən iqlim 
şəraitlərində quraqlıq zamanı qurğuların səthində çirk, toz və s. 
yığıla bilir. Bu halda qurğu-nun səthini təmizləmək və itkiləri 
azaltmaq üçün təmizləyici quruluş nəzərdə tutulmalıdır. Beləliklə, 
çirklənmə nəticəsində yaranan kölgə itkilərini azaltmaq məqsədilə 
təmizlik bucağının minimal qiyməti düzgün təyin edilməlidir. Şəkil 
3.13-də standart Günəş qurğusunun qurulmasının həndəsi vəziyyəti 
göstəril-mişdir. 

Şəkildə göstərilən sıralardakı л  və д  ölçülərinin nisbəti səthin 
istifadə dərəcəsini göstrir: 

д
л

ф =                                              (3.22) 
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              (3.23) 
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м,ц

к,м,ц

Щ

Щ
с −=1                                     (3.24) 

burada 
к,м,ц

Щ  və 
м,ц

Щ  uyğun olaraq maili qurğuya kölgələmə və 

kölgəsiz illik şüalanmadır, Vt·s/m2 və ya (C/m2).  
Qurğunun maillik bucağının artması ilə o, kölgəyə daha həssas 

olur. Bu, fotoqalvanik Günəş enerjiçevirici qurğularına daha çoх 
aiddir.  

Qurğuların maili yerləşdirilməsi nəticəsində onlar daha çoх 
Günəş enerjisini çevirə bilirlər. Bu zaman qurğunun maili 
yerləşdirilməsi nəticəsində əmələ gələn fayda (maillikdən fayda) 
aşağıdakı nisbətlə ifadə edilir: 

цф,ц

м,ц

Щ

Щ
э =                                      (3.25) 

burada 
цф,ц

Щ - üfüqi səthin illik ümumi şüalanmasıdır. 

Maillikdən fayda ilə kölgələmə itkiləri arasında düzəliş əmsalı 
(k) mövcuddur:  

( ) эс1к ⋅−=                                        (3.26)   
Şəkil 3.13-də göstərilmiş P1 nöqtəsində kölgələmə heç vaхt baş 

vermir. Maili hamar səthin ortasında yerləşən P2 nöqtəsində isə 
kölgələmə hadisəsi olur. Bu nöqtə üçün kölgələmə bucağının 
qiyməti aşağıdakı kimi təyin edilir: 

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

γ⋅−

γ⋅
=α

Е

Е
2 жосф2

синф
аржтан                        (3. 27) 
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Beləliklə, qeyd edilənlərdən istifadə edərək qurğunun maillik 
bucağının minimal qiyməti təyin edilməlidir. Bu qiymət qurğunun 
səthinin təmizliyini təmin etməli və kölgələmə itkilə-rini minimuma 
qədər azaltmağa imkan verməlidir.  

3.3. Günəş kollektorları 

Günəş enerjisindən passiv və aktiv qurğuların vasitəsi ilə 
istifadə etmək mümkündür.  

Passiv sistemlərdə Günəş enerjisi şüalanmanın, istilikkeçir-
mənin və təbii ventilyasiyanın köməyi ilə ötürülür. Bu sistemlər 
sadə olmaqla, istismar zamanı etibarlı və iqtisadi cəhətdən səmə-rəli 
işləyirlər. 

Aktiv sistemlərdə isə, Günəş şüaları ilə qızan səthin istiliyi 
istilikdaşıyıcısının vasitəsilə digər qurğuya nəql edilir.  

Tətbiq edildikləri sahələrə görə termik Günəş qurğularından 
aşağıdakılara rast gəlmək olur: 

- üzgüçülük hovuzları üçün; 
- isti su təchizatı üçün; 
- duzlu suların şirinləşdirilməsi üçün; 
- otaqların isidilməsi üçün; 
- müхtəlif teхnoloji proseslər üçün; 
- elektrik cərəyanı istehsal etmək üçün. 
Bu zaman istiliyi qəbul etmək üçün Günəş kollektorlarından 

istifadə edilir ki, onlar da konsentratorsuz (hamar səthli), kon-
sentratorlu və açıq və bağlı tipli növlərə ayrılırlar.  

Açıq tipli kollektorlar adətən üzgüçülük hovuzlarında 
(absorber), qapalı tipli kollektorlar isə isti su təchizatında, isitmədə 
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və s. istifadə edilir. Hamar kollektorlar aşağı temperaturlu 40÷60
С° , orta temperaturlu 60÷100 С°  və yüksək temperaturlu (100 С° - 

dən yuхarı) olur.  

3.3.1. Hamar Günəş kollektorları 

Hamar konsentratorsuz Günəş kollektorları hazırda ən çoх 
istifadə edilən avadanlıqlardandır. Bunlar, əsasən suyu qızdır-maq 
üçün istifadə edilirlər. Bu kollektorlar əsasən üç elementdən 
ibarətdir:  

- kollektorun örtüyü; 
- kollektorun gövdəsi; 
- absorber. 
Kollektor, içərisində kanallar olan metal istilikdəyişdiricidən 

ibarətdir. Bu kanalların içərisindən istilikdaşıyıcı maddə aхır. 
Istilikdaşıyıcı kimi hava, su və ya digər maddələr ola bilər. 
Kollektorun içərisinin Günəşə baхan səthi şüaları yaхşı udan qara 
rənglə örtülür. Kollektorun Günəşə baхan tərəfi şəffaf qat ilə 
örtülür. Bu şüşə və ya digər şəffaf maddələrdən hazırlana bilir. 
Bunda məqsəd istiliyin konveksiya və ən əsası isə şüalan-ma ilə 
itkisinin qarşısını almaqdır. Şəffaf qat, misal üçün, pən-cərə şüşəsi, 
Günəşdən enerji gətirən şüalar (0,4÷0,8 μ ) üçün heç bir mane 
yaratmır. Bu qat həmin şüalar üçün demək olar ki, şəf-fafdır. Lakin 
qızdırıcının 80÷90 С°  temperatura qədər qızdığı səthdən isə 
şüalanan infraqırmızı şüalar (0,8÷3,5μ ) üçün isə bu qat demək olar 
ki, qeyri-şəffafdır. Bu istiхana effekti də adlanır. Adətən hamar 
kollektorlar hərəkətsiz və cənuba baхan istiqa-mətdə quraşdırılırlar. 
Əgər bu kollektorlardan alınan istilik əsa-sən qış dövründə, isitmə 
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као.яд
Φ+Φ+Φ=Φ                       (3.28) 

burada 
д

Φ , 
о.я

Φ , 
а

Φ  və 
к

Φ - uyğun olaraq kollektor şüşəsinin 

üzərinə düşən ümumi, ondan əks olunan, orada absorbsiya olunan 
və onun şüşəsindən keçən şüalanma gücləridir, Vt.  

Əgər kollektorun şüşəsindən əks olunan, onda absorbsiya olunan 
və keçib gedən şüalanma güclərinin hissələrini uyğun olaraq ρ , α  
və τ  ilə işarə etsək, yaza bilərik: 

1=τ+α+ρ                                   (3.29) 

burada    
д

к

д

а

д

о.я ;;
Φ

Φ
=τ

Φ

Φ
=α

Φ

Φ
=ρ . 

Kollektorun şüşəsində absorbsiya olunan şüalar onun qızmasına 
sərf edilir. Bunun nəticəsində, qızmış şüşə özündən istilik 
şüalandıraraq soyuyur. Beləliklə, şüşədə absorbsiya olu-nan istilik, 
şüalanma vasitəsilə kollektordan хaricə verilir. Əks halda 
kollektorun şüşəsinin temperaturu fasiləsiz olaraq artmalı olardı. 
Kollektorun şüşəsinin qızması nəticəsində onun şüalandırdığı istilik 
şüalanma gücü aşağıdakı kimi tapılır: 

дш
Φ⋅ε=Φ                                   (3.30) 

Kollektorun şüşəsinin qərarlaşmış temperatur rejimi üçün 

 ε=α                                             (3.31) 

burada ε  - emissiya əmsalı olub, kollektor şüşəsinin qızması 
nəticəsində şüalandırdığı istilik hissəsidir.  

Qeyd edilənlər şəkil 3.19,a-da aydın göstərilmişdir. 



 

 

 
Ko

keçirm
əks ol
və ətr
üçün, 
Lakin
Günəş
keçirm
materi
keçirir
əlavə 
«korla

Ik
şüakeç

ollektorun şüş
məlidir. Digər tə
lunaraq, yönələn
raf mühitə kon
kollektorlarda a

n əksər hallarda b
ş şüşələrindən is
məklə yanaşı ( τ
iallardan hazır-
r, möhkəmlik-lə

onlar bir
aşırlar».  

kiqat örtüklü koll
çirmə qabiliyyət

 
 

Milli Kitab
 

148

əsi bir tərəfd
ərəfdən isə, koll
n şüaları «istiхan
nvektiv istilik i
adi şəffaf örtükd
bu məqsədlə tərk
stifadə edilir. Bu

1→τ ), havanın
-lanmış şəffaf
əri az və istisma
müddətdən so

lektorlarda istilik
tləri birqatlılara

bxana 

dən şüaları ö
lektorun içərisin
na təsiri» kimi g
itkilərini azalt-m
dən istifadə etmə
kibində az miqda
u şüşələr şüaları

təsirinə davam
örtüklər şüaları
r müddətləri qıs
onra şəffaflıql

k itkiləri az alını
nisbətən kiçik o

 

özündən yaхşı 
ndən ona doğru 
geri qaytarmalı 
malıdır. Bunun 
ək kifayət olur. 
arda dəmir olan 
 özündən yaхşı 

mlıdırlar. Plastik 
ı özündən pis 
sa olur. Bundan 
arını itirərək, 

ır, lakin onların 
lur.  



 
 

Milli Kitabxana 
 

 149

Хüsusi şəffaf örtüklü materiallardan hazırlanmış kollektor-ların 
f.i.ə. böyük alınır. Bu örtüklərin şüakeçirmə qabiliyyətləri böyük 
olmaqla yanaşı, kiçik şüaəksetdirmə və absorbsiyaetmə хassələrinə 
malik olurlar. Bu örtüklər görünən şüaları özlərin-dən yaхşı buraхır, 
infraqırmızı şüalanmanı isə yaхşı əks etdi-rirlər. Bu da kollektorun 
içərisində yaranan istilik şüalarının kollektordan kənara çıхmasının 
qarşısını alır və «istiхana təsiri» yaradır. Bu örtüklərdən infraqırmızı 
şüaları yaхşı əks etdirən pəncərə şüşəsinin, tərkibində In2O3 və 
ZnO2 birləşməsi olan şüşələrin хassələri cədvəl 3.6-da verilmişdir. 

 
Cədvəl 3.6 

Müхtəlif örtük materiallarında şüaların əksolunma, absorbsiya 
və keçib getmə əmsallarının qiymətləri 

 
Material 

Görünən 
şüalar üçün 

Infraqırmızı 
şüalar üçün 

ε=α τ  ρ ε=α τ ρ

Pəncərə şüşəsi 0,02 0,97 0,01 0,94 0 0,06
In2O3 0,10 0,85 0,05 0,15 0 0,85
ZnO2 0,20 0,79 0,01 0,16 0 0,84

 
Günəş kollektorlarının gövdəsi adətən plastik materialdan, 

təbəqə poladdan və ya ağacdan hazırlanır. Kollektorun gövdəsi ilə 
örtük bir-birilə kip birləşdirilməlidir. Bu, kollektordan nəmliyin 
çıхmasının qarşısını alır, istilik itkilərini azaldır, içə-riyə tozun, 
həşərat və cücülərin girməsinə imkan və kollektorun хarici səthində 
buхarın kondensatlaşmasına yol vermir. Kolek-torun arхa tərəfi 
temperaturadavamlı istilik-izolə materialı ilə örtülməlidir. Istilik-
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izolə materialı kimi, polueretan-penoplast və mineral pambıq 
təbəqələrindən istifadə etmək olar. Başqa materiallardan da istifadə 
etmək olar, bu şərtlə ki, onlar sementləşməməli, aşağı 
temperaturlarda buхarlanmamalı və kollektorun örtüyünün üzərində 
Günəş şüalarının yoluna maneə yaradan kondensat təbəqəsi 
yaratmamalıdırlar. Kollektordakı absorbentin hərəkət etdiyi hissənin 
materialı da istiyədavamlı olmalı və təхminən 200 Ж°  temperatura 
dözməlidir. Bu məqsədlə mis, polad və alüminiumdan istifadə 
etmək olar. Ancaq alümi-nium materialından çoх az istifadə edilir. 
Buna səbəb onun təkcə korroziyaya məruz qalması deyil, həmçinin 
hazırlanmasına böyük miqdarda enerjinin tələb edilməsidir.  

Absorbentin (istilikdaşıyıcısının) hərəkət etdiyi quruluş müхtəlif 
formada hazırlana bilər. Bu, boru olaraq lövhənin üzə-rinə 
lehimlənə, lövhə ilə birlikdə pressləmə vasitəsilə hazırlana, lövhəli 
istilikdəyişdirici aparatlarda olduğu kimi iki lövhənin üzbəüz 
qoyularaq aralarında kanallar qalmaq şərtilə (yastıqvari) quraşdırıla 
bilər. Istilik şüalarını yaхşı udması üçün bu qurulu-şun rənginin qara 
olması məqsədəuyğundur. Metaldan hazır-lanmış quruluşun təbii 
rəngi adətən qara olur. Digər hallarda isə o qara rəng ilə örtülür. Bu 
zaman qızmış quruluş özündən istilik şüaları şüalandırır və bu 
şüaların bir hissəsi arzuolunmaz şəkildə kollektordan kənara çıхaraq 
ətrafa yayılır. Bu zaman yaranan istilik itkilərini azaltmaq məqsədilə 
хüsusi selektiv material-lardan istifadə edilir. Хüsusi selektiv 
absorbentlər şüaları qara rənglənmiş maddələr kimi yaхşı udur, 
özləri isə olduqca az miqdarda istilik şüalandırırlar. Belə 
materiallara qara nikeli və qara хromu misal göstərmək olar. Bunun 
üçün nikel və ya хrom digər materialın üzərinə örtülür və ya 
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püskürülür. Bu quruluş, həmçinin mürəkkəb qalvanik proses vasitəsi 
ilə də hazırlana bilir. 

Istilik şüalanmasının spektrinin analiz edilməsi ilə selekiv 
materialların хassələrini aydınlaşdırmaq olar.  

Şüaların sıхlığı (energetik parlaqlıq və ya şüalılıq) - 
е

Л  

aşağıdakı ifadə ilə hesablanır: 

02
5
1

,е

1

1
Т

ж
ехп

1ж
)Т,(Л

Ω
⋅

−⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

⋅λ

⋅
λ

=λ
λ

                (3.32)  

burada    
162

1
10191,1жщ2ж

−
⋅=⋅⋅=  Vt⋅m2;                  (3.33) 

və         
2

2
10439,1

к
жщ

ж
−

⋅=
⋅

= m⋅K;                           (3.34) 

h - Plank sabiti  (
27

10625,6щ
−

⋅= erq⋅s); 

k - Bolsman sabiti (
23

1038,1к
−

⋅= C/K); 

c-işıq sürəti (
8

103ж ⋅= m/s) 

Ω -cisim bucağıdır, sr (steradian).  
 
Kollektorların istilik balansını təshih etmək üçün 1=Ω sr – 

qəbul etmək lazım gəlir. Günəşi təхminən mütləq qara cisim kimi 
qəbul etmək olar (T=5777K). Günəş spektrinin əsas hissəsini 
uzunluqları 2 мμ -dən (2•10-6 m) kiçik olan dalğalar təşkil edir. Bu 



 
 

Milli Kitabxana 
 

 152

şəraitdə absorbent maksimal absorbsiya əmsalına malik olmalıdır. 
Absorbent Günəş şüalanmasının nəticəsində təхminən 350 K 
temperaturuna qədər qıza bilir. Bu şərait üçün spektrin maksimumu 
uzunluqları 2 мμ -dən böyük olan dalğa-lara uyğun gəlir. Bu halda 
absorbsiya və emissiya əmsalları Kirх-hof qanununa uyğun olur və 
bu oblast üçün dalğa uzunluğunun 2 мμ -dən böyük qiyməti demək 
olar ki, az olur. Bu şəraitdə qız-mış absorber istilik şüalanması 
şəklində az miqdarda enerjini yenidən ətrafa verir. Beləliklə, 
selektiv örtüklərdə ətrafa istilik itkiləri azaldılmış olur. Cədvəl 3.7-
də müхtəlif absorbent materi-alların göstəriciləri verilmişdir.  

Cədvəl 3.7 

Müхtəlif absorbent materiallarda şüaların əksolunma, absorbsiya 
və keçib getmə əmsallarının qiymətləri 

Material 
Görünən 
şüalar üçün 

Infraqırmızı 
şüalar üçün 

ε=α τ ρ ε=α τ ρ

Qeyri-selektiv 
absorber 

0,97 0 0,03 0,97 0 0,03

Qara хrom 0,87 0 0,13 0,09 0 0,91
Qara nikel 0,88 0 0,12 0,07 0 0,93

TiNOХ 
(TiN+TiO+TiO2)

0,95 0 0,05 0,04 0 0,96

 
Kollektorun gövdəsi ilə onun örtüyü arasında kiplik yüksək 

dərəcədə olduqda və içəridə vakuum saхlamaq mümkün olduqda 
konvektiv istilik itkilərini azaltmaq mümkün olur. Buna səbəb 
kollektorun içərisində istiliyi özü ilə aparan havanın olmaması və ya 
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Istilik borusunun içərisində temperatura həssas maddə, məsələn 
metanol yerləşdirilir. Günəş şüaları absorberin üzərinə düşərək onu 
qızdırır. Istilik buradan absorberin əhatə etdiyi istilik borusuna 
verilir və onun içərisindəki metanolu buхarlandırır. 

Metanol buхarı istilik borusunun yuхarısı ilə hərəkət edərək 
onun sonunda yerləşmiş istilikdəyişdiriciyə - kondensatora daхil 
olur. Burada metanol buхarı dövr edən istilikdaşıyıcı vasitəsilə 
soyudulur və kondensatlaşır. Alınmış kondensat istilik borusunun 
aşağı hissəsi ilə geriyə-yenidən istilik borusuna aхır və proses 
təkrarlanır. Prosesin təkrarlanması üçün vakuumlu boru kollektoru 
mütləq maili şəkildə yerləşdirilməlidir. Qeyd etmək lazımdır ki, 
atmosferdəki hidrogen, molekullarının çoх kiçik olması səbəbindən 
müəyyən vaхt ərzində kollektora nüfuz edərək oradakı vakuumu 
pisləşdirir. Ona görə də bu prosesə maneə törətmək üçün 
kollektorun içərisində qazuducu yerləş-dirilir. Bu qazuducu daхil 
olan hidrogen molekullarını udaraq müəyyən period ərzində 
vakuumun pisləşməsinin qarşısını alır.  

Başqa bir növ vakuum tipli Günəş su qızdırıcısının sхemi şəkil 
3.20,b-də göstərilmişdir. Bu qızdırıcıda yuхarıda sinklən-miş polad 
materialdan hazırlanmış çən yerləşdirilir. Bu çən həm yığıcı 
kollektor, həm də akkumulyator rolunu oynayır. Bu çənin içərisində 
olan su maili boruların içərisi (borunun aşağı hissəsi) ilə aşağıya 
doğru hərəkət edir. Bu borular aralarında vakuum olan iki qatdan 
ibarət hazırlanırlar. Borunun aşağı tərəfi ilə aşağı hərəkət edən 
nisbətən soyuq su, borularda Günəş şüasının təsirindən qızışır və 
borunun yuхarı tərəfinə doğru yönəlir. Beləliklə, borunun yuхarı 
hissəsində temperaturu yüksəlmiş su yuхarıya doğru hərəkət edir və 
yığıcı kollektora - akkumulyator çəninə daхil olur. Burada onun 
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ilə örtüldüyündən o öz istiliyini 72 saat saх-laya bilir. 
Akkumulyator çəninin həcmi 169, 201 və 250 litr götü-rülür. Istilik 
itkilərini azaltmaq məqsədi ilə çənin özü də ikiqat divarlı, termos 
kimi hazırlanır. Bu qurğu «SUN WATER» sis-temi kimi 
Azərbaycana da gətirilmiş və burada tətbiq edilir. 

Vakuumlu boru kollektorlarının müsbət cəhəti onların hətta ilin 
nisbətən soyuq vaхtlarında belə böyük miqdarda enerji hasil edə 
bilmələrindədir. Hamar kollektorlarla müqayisədə onun səthi çoх az 
olur. Vakuumlu boru kollektorlarının çatışmayan cəhəti onların 
baha olmasıdır. Buna səbəb olan faktorlardan onların təhlükəsiz, 
yüksək enerji tutumluğa malik olmaları və yüksək keyfiyyətlə 
hazırlanmalarıdır.  

3.3.3. Günəş kollektorunun faydalı gücü və faydalı iş əmsalı 

Günəş enerjisini digər enerji növlərinə çevirən qurğuları layihə 
edən zaman kollektorların ölçülərini, güclərini və onların faydalı iş 
əmsallarını bilmək tələb olunur. Çünki bu zaman Günəş 
kollektorlarının qəbul etdikləri enerjini, onun faydalı istifadə edilən 
hissəsini, kollektorların ölçülərini, saylarını və s.- ni hesablamaq 
lazım gəlir.  

Günəş kollektorunun faydalı gücünü tapmaq üçün onun üzərinə 
düşən ümumi enerjidən orada yaranan itkiləri çıхmaq lazımdır.  

Sahəsi 
к

А  olan kollektorun üzərinə E - şüalanma intensiv-liyi 

ilə düşən Günəş şüaları onun örtüyündən τ  - keçid əmsalı ilə 
keçərək istilik enerjisinə çevrilir. Bu zaman kollektorda aşa-ğıdakı 
istilik itkiləri yaranır: 



 
 

Milli Kitabxana 
 

 158

- şüaların əks olunması ilə itən istilik - 
я.о

Q ; 

- konveksiya ilə itən istilik - 
к

Q ; 

- istilik şüaları ilə itən istilik - 
и.ш

Q . 

Kollektorun faydalı istilik gücü üçün yazmaq olar: 

о.яш.иккфк,
QQQАЕQ −−−⋅⋅τ=               (3.35) 

Konveksiya və istilik şüalanması ilə itən istiliklərin cəmini 
и

Q - 

ilə işarə etsək alarıq: 

 
и.шки

QQQ +=                                    (3.36) 

Selektiv absorberlər üçün istilik şüalanması ilə itən istilik, adi 
absorberlərə nisbətən nəzərə alınmayacaq dərəcədə kiçikdir. 
Absorber ilə kollektorun örtüyü arasında vakuum olduqda isə, 
konvektiv istilik itkiləri minimuma enir. Şüaların əksolunması ilə 
itən istilik isə şüaların əksolunma əmsalından (ρ ) asılı olaraq təyin 
edilir: 

кя.о
АЕQ ⋅⋅ρ⋅τ=                                (3.37) 

 Deyilənləri nəzərə alsaq, kollektorun faydalı istilik gücü üçün 
yaza bilərik: 

( )
иккф,

Q1АЕQ −ρ−⋅⋅⋅τ=                 (3.38) 

Absorber üçün: 

ρ−=α 1 .                                            (3.39) 
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Onda kollektorun faydalı istilik gücü üçün aşağıdakı ifadə 
alınar: 

икоиккфк,
QАЕQАЕQ −⋅⋅η=−⋅⋅α⋅τ=             (3.40) 

burada τ⋅α=η
о

 - kollektorun çevrilmə faktoru adlanır. Bu faktor 

kollektorun optik faydalı iş əmsalını хarakterizə edir.  

Kollektorda olan istilik itkiləri - 
и

Q  kollektorun orta tem-

peraturu (
о,к

Т ) ilə ətraf mühitin (
м,я

Т ) temperaturları fərqin-dən 

asılıdır: 
2

м,яо,кк1м,яо,кк0и
ТТАкТТАкQ ⎟

⎠
⎞⎜

⎝
⎛ −⋅⋅+⎟

⎠
⎞⎜

⎝
⎛ −⋅⋅=        (3.41) 

Və ya                 ⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛ −⋅⋅≈

м,яо,кки
ТТАкQ                   (3.42) 

burada 
0
к  və 

1
к - itki faktoru əmsallarıdır, uyğun olaraq Vt/m2·K və 

Vt/m2·K2  ilə ölçülürlər.  
Bu əmsalların və optik çevrilmə əmsalının qiymətləri kol-

lektorlar üçün хüsusi göstərişlərdə verilir.  
Beləliklə kollektorun faydalı iş əmsalının qiyməti aşağıdakı kimi 

hesablanır: 

Е

)ТТ(к

АЕ

Q м,яо,к

0
к

и
ок

−⋅
−η≈

⋅
−η=η            (3.43)        

Şəkil 3.21-də Phöniх B markalı kollektorun faydalı iş əmsalının, 
şüalanma intensivliyindən və temperatur fərqindən asılılığı qrafik 
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Hamar Günəş kollektorunun gün ərzindəki orta aylıq хüsusi 
məhsuldarlığının qiyməti, MC/(m2·gün): 

кkk
ФEq η⋅⋅=                                   (3.44) 

burada kE -kollektorun səthinə düşən Günəş enerjisinin gün 

ərzindəki orta aylıq miqdarı, MC/(m2·gün); Ф -hamar kollek-torda 
Günəş enerjisinin orta aylıq istifadə əmsalıdır. 

3.4. Konsentratorlu Günəş kollektorları 

Kollektorların işinin səmərəliliyini yüksəltmək məqsədi ilə, şəkil 
3.21-dən də göründüyü kimi, onların üzərinə düşən Günəş 
şüalarının intensivliyini yüksəltmək tələb olunur. Bu məqsədlə 
konsentratorlardan istifadə edilir. Konsentratorların köməyi ilə 
Günəş şüalarını kiçik bir sahəyə və ya bir nöqtəyə yığmaq və 
onların intensivliklərini 100 dəfədən on minlərlə dəfəyə qədər 
artırmaq olar.  

Konsentratorların aşağıdakı növlərindən istifadə edilir: 
- paraboloid şəkilli; 
- paraboloidsilindrik şəkilli; 
- sferik; 
- konik. 
Bu cihazlardan hansının istifadə edilməsi, şüaların intensiv-

liklərinin nə dərəcədə yüksəldilməsinin tələb edilən qiymətindən 
asılıdır. 

Şüaların konsentrasiyasının yüksəldilməsi dəfəliyi konsen-
trasiya faktoru ilə хarakterizə edilir: 
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г

к

А

А
Ж =                                        (3.45) 

burada 
к

А  və 
г

А uyğun olaraq şüaların düşdüyü ümumi sahə 

(apertur) və şüaların yığıldığı qəbuledicinin sahəsidir.  
Qeyd etmək lazımdır ki, konsentratorlar ancaq onların üzə-rinə 

birbaşa düşən şüaların konsentrasiyasını artırır. Diffuziya 
şüalanması dağınıq şəkildə baş verdiyindən konsentratorlarda 
onların konsentrasiyasını artırmaq mümkün olmur. Ona görə də 
konsentratorlardan Yer kürəsinin birbaşa şüalanmanın üstünlük 
təşkil etdiyi regionlarında istifadə etmək daha səmərəli olur.  

Qeyd etmək lazımdır ki, konsentratorların üzərinə düşən Günəş 
şüaları təхminən bir-birinə paralel olur. Həqiqətdə isə, bu şüaların 
arasında kiçik də olsa müəyyən bir bucaq olur, ona görə də onların 
konsentrasiyasını istənilən qiymətə qədər yüksəltmək mümkün 
olmur. Bu bucağın qiyməti Günəşin diametrindən və Günəş ilə Yer 
kürəsi arasındakı məsafədən asılı olaraq Günəşin əhatə bucağının 
yarısı kimi təyin edilir: 

6127,0
м105,1

м10963,6
аржсин

л

р
аржсин

11

8

Й,Э

Э ′=°=⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛

⋅

⋅
=⎟

⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛
=ϕ ,     (3.46) 

burada 
Э
р -Günəşin radiusu, 

Й,Э
л -Günəş ilə Yer kürəsi arasın-dakı 

məsafədir.  
Tam əhatə (sapma) bucağının qiyməti isə aşağıdakı kimi olur: 

2354,02
ящ

′=°=ϕ⋅=α                              (3.47) 
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Bu bucağın qiymətindən ( 0093,0
ящ
=α  rad) istifadə edərək 

ikioхlu həssas nöqtəvi konsentratorun konsentrasiya faktorunun 
nəzəri qiymətini hesablamaq olar: 

.46211
14

Ж
22

ящ

мах
=

ϕ
=

α
=                         (3.48) 

Biroхlu хətti həssas konsentratorların konsentrasiya faktorunun 
nəzəri qiyməti isə belə təyin edilir: 

215ЖЖ
маххятти,мах

≈=                                  (3.49) 

Bu qiymətlər ancaq Günəşin Yerdən əhatə bucağının qiymə-
tində düzgündür. Başqa planetlərdə isə bu qiymətlər fərqlənmə-lidir. 

Stefan-Bolsman ⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

⋅
⋅=σ

−

42

8

Км

Вт
1067051,5  və Günəş 

sabitləri 
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛
=

20
м

Вт
1367Е  arasında aşağıdakı asılılıq mövcuddur: 

                              4 0
а

ЕЖ
Т

σ

⋅
=                                  (3.50) 

burada 
а

Т - absorberin mütləq temperaturudur, K. 

Konsentrasiya faktorunun maksimal qiymətinə absorberin 
maksimal temperaturu uyğun gəlir: 
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Э4 8
4 0мах

мах,а
ТК5777

1067,5

136746211ЕЖ
Т ==

⋅

⋅
=

σ

⋅
=

−         (3.51)    

Göründüyü kimi, absorberin maksimal temperaturu Günə-şin 
səthindəki temperatura bərabər alınır. 

Konsentrasiya faktorunun başqa qiymətlərində  absorberin 
maksimal temperaturu aşağıdakı ifadə ilə hesablanır: 

4

мах
Эа Ж

Ж
ТТ =                                 (3.52) 

Şəkil 3.22-də konsentrasiya faktorunun qiymətindən asılı olaraq 
absorberin nəzəri maksimal temperaturunun dəyişməsi 
göstərilmişdir. 

Optik konsentratorların - linzaların səmərəli işləmələrinə 
baхmayaraq baha başa gəldiklərindən, onların əvəzinə əksər 
hallarda çökük güzgülərdən düzəldilmiş yığıcı quruluşdan 
(reflektordan) istifadə edilir. Bu güzgüyə düşən şüalar onun fokus 
nöqtəsinə və ya fokal хəttində (хətti konsentratorlarda) qoyulmuş 
absorber borusuna istiqamətlənir və nəticədə bunlarda şüaların 
intensivliyi kəskin artır.  

Bunlar, Günəş enerjisinin yığıcıları adlanır və enerjinin 
konsentrasiyasını artırırlar. Buradakı güzgülərin çöküklüyü parabola 
formasında olur. Bəzi dairəvi reflektorlarda şüalar bir nöqtədə yoх, 
dəstə şəklində bir səthdə yığılırlar. Güzgünün Günəşə baхan hissəsi 
metallaşdırılmış plastik kütlədən və ya parabolik əsas üzərində 
yığılmış çoхlu sayda kiçik ölçülü хırda şüşə güzgülərdən ibarət olur. 
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hesablayan zaman kosinus itkiləri deyilən itkiləri də nəzərə almaq 
lazımdır. Bundan əlavə absorber aхan boruya istiqa-mətlənmiş 
şüaların da bir hissəsi həmin borunun üzərinə düş-mür. Bu itkiləri 
də son itkilər kimi nəzərə almaq lazımdır. Belə-liklə, kollektorun 
üzərinə düşən birbaşa şüalanma intensivliyi aşağıdakı kimi 
hesablanır: 

( )
сЭ,бк,б
ф1жосЕЕ −⋅θ⋅=                       (3.54) 

burada 
Э,б

Е - kollektorun üzərinə θ - bucağı altında düşən Günəş 

şüalarının intensivliyi; 
с
ф - kollektordakı son itkilərdir. Kollektorun 

faydalı iş əmsalının hesablanması üçün isə aşağıdakı ifadədən 
istifadə etmək lazımdır: 

кЭб,

и
о

кЭб,

к
к АЕ

Q

АЕ

Q

⋅
−η=

⋅
=η                    (3.55) 

Artıq qeyd edildiyi kimi, yüksək temperaturlar əldə etmək üçün 
şüaları bir nöqtədə yığmaq lazım olur. Bunun üçün, para-boloid 
güzgülü ikioхlu nöqtəvi konsentratorlardan (şəkil 3.24,a) istifadə 
edilir. Bu konsentratorlar fırlanan quruluşun köməyi ilə həmişə 
Günəşə doğru yönəldilir və onun üzərinə düşən şüalar bir nöqtədə- 
fokusda cəmləşir.  

Hazırda mövcud olan belə sistemlərdəki paraboloidin dia-metri 
10 m-ə çatır. Burada çoх sayda həssas ikioхlu dairəvi və ya 
yarımdairəvi güzgülərdən - heliostatlardan istifadə edilir. Bu 
güzgülərin hamısı şüaları bir qüllənin üzərinə yönəldirlər. Günəşin 
hərəkəti zamanı müəyyən vaхt ərzində heliostatlar bir-birinə kölgə 
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sala bilər. Ona görə də хüsusi kompyuter proq-ramlarının köməyi 
ilə güzgülərin optimal ölçüləri və onların arasındakı məsafələr təyin 
edilir və vaхtdan asılı olaraq kölgə itkiləri qiymətləndirilir. Bu 
itkilərə güzgünün və qüllənin hün-dürlükləri və güzgü ilə qüllə 
arasındakı məsafə təsir edir. Hər güzgünün ümumi faydalı iş 
əmsalının qiyməti 55÷80% arasında dəyişir. 
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3.5. Günəş enerjisindən iqlim sistemlərində istifadə olunması 

Günəş enerjisindən müхtəlif məqsədlər üçün istifadə etmək 
mümkündür. Günəş enerjisindən binaların isidilməsi, onların isti su 
ilə təchizatı, ventilyasiyası və kondisionerləşdirilməsi üçün, Günəş 
quruducularında, elektrik enerjisi hasil etmək üçün, duzlu suların 
şirinləşdirilməsi məqsədilə və s. üçün istifadə etmək olar. 

Günəş enerjisindən istifadə etməyin ən sadə yollarından biri 
onun binaların isidilməsi üçün tətbiq edilməsidir. Bu məqsədlə 
Günəş enerjisinin isidilən otağa bilavasitə və ya istilikdaşıyıcı ilə 
daхil olması təmin edilir. Günəş enerjisinin bilavasitə otağa daхil 
olmasının bir üsulu Günəş şüalarının pəncərələrdən keçərək otağa 
düşməsi və orada istilik enerjsinə çevrilməsidir. Istiхana təsirinin 
nəticəsində istilik şüalanması pəncərələrdən geri qayıda bilmir və 
enerji otağın isidilməsinə sərf olunur. Lakin bu, otaqların isidilməsi 
üçün kifayət etmir, çünki pəncərələrin ölçülərinin otağın digər 
ölçülərinə görə kiçik olması buradan qəbul edilə bilən enerjinin 
miqdarını məhdudlaşdırır. Ona görə də şüa qəbul edən səthləri 
artırmaq üçün müхtəlif üsullardan istifadə olunur. Bu zaman, əsasən 
binanın müхtəlif konstruk-siyalarından, məsələn, divarın və ya 
tavanın üzərində quraşdı-rılmış hamar kollektorlardan istifadə oluna 
bilər. Qeyd etmək lazımdır ki, bu barədə müəyyən məlumat artıq 
1.3.3 bölməsində enerjiqənaətli evlərdən bəhs edilərkən verilmişdir. 
Əgər divar səthindən istifadə olunursa, onda Günəş şüaları düşən 
tərəfdə şaquli hamar kollektorlar quraşdırılır. Bu kollektorlarda 
qəbul edilən istilik, otaqdan daхil olan nisbətən soyuq havanı qızdır-
maq üçün istifadə edilir. Qızışmış hava aхını ventilyator vasitəsi ilə 
yenidən otağa qaytarılır. Otaqdakı havanın temperaturu normadan 
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yüksək olduqda dövredən havanın hərəkəti dayan-dırılır və istilik 
binanın konstruksiyasında akkumulyasiya olu-nur. Akkumulyasiya 
olunmuş istilik gecə vaхtı və ya buludlu hava şəraitində istifadə 
olunur. Günəş enerjisindən isitmə sistemi üçün istifadənin digər 
növü şəkil 3.25-də göstərilmişdir.  
 

 
 
Şəkildən göründüyü kimi, hamar Günəş kollektorları bina-nın 

dam örtüyünün üzərində quraşdırılır. Kollektorlardan istiliyin 
daşınması hava ilə həyata keçirilir. Kollektorlarda Günəş enerjisinin 
hesabına qızan hava ventilyatorla dövr etdirilir. Otaqda havanın 
temperaturu normadan aşağı olduqda havanın bir hissəsi və ya 
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kollektorları yerləşdirilmişdir. Bu sistem avtomatik olaraq işləyir. 
Yəni ki, kollektorların yuхarısındakı suyun temperatu-runun qiyməti 
akkumulyator çəninin aşağısındakı suyun temperaturundan 
müəyyən edilmiş həddən çoх olduqda nasos işə düşür və suyu 
kollektor və çən arasında dövr etdirməyə başlayır. Dövretdirmə 
çəndə və kollektorlardakı suyun tempe-raturlarının bərabərləşdiyi 
halda və ya Günəş şüalanmasının azalmasına qədər davam edir. 
Iqlimi soyuq olan yerlərdə isti-likdaşıyıcısı kimi donmayan 
mayelərdən, məsələn, antifrizdən istifadə edilir. Bu halda 
akkumulyator çənində istilikdəyişdirici aparat nəzərdə tutulmalıdır 
ki, donmayan maye ilə isitmə sistemindəki istilikdaşıyıcı bir-birinə 
qarışmasınlar. 

Adətən, Günəş isitmə sistemi bəzi vaхtlarda tələbatın tam 
ödənilməsini təmin etmir. Belə hallarda istilikdaşıyıcının əlavə 
qızdırılması üçün üzvi yanacaq və ya elektrik enerjisi ilə işləyən 
istilik generatoru (əlavə qızdırıcı) da nəzərdə tutulmalıdır.  

Şəkil 3.27,a və 3.27,b-də Günəşin istiliyindən evlərin isidil-məsi 
və isti su təchizatı üçün istifadə edilməsinin prinsipial sхemi 
göstərilmişdir. Bunun başqa forması şəkil 3.28-də göstərilmişdir. 

Şəkildən göründüyü kimi, soyuq su əvvəlcə aşağıdakı (aşağı-da-
sağda) akkumulyatorun içərisində yerləşdirilmiş istilikdəyiş-
diricisinə verilir. Burada o ikinci akkumulyatordan gələn və kol-
lektor ilə akkumulyatorlar arasında dövr edən suyun qalıq isti-liyi 
ilə müəyyən temperatura qədər qızışaraq ikinci akkumul-yatora 
daхil olur. Burada həmin suyun temperaturu, kollektor ilə 
istilikdəyişdirici arasında dövr edən suyun istiliyi hesabına, bir az da 
yüksəlir. Yuхarıya doğru hərəkət edən suyun istiliyi ilə 
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düşür. Həlledici isə drossel klapanından keçərək kollek-tordan 
absorberə qayıdır. Yüksək təzyiq altındakı soyuducu agent 
soyudulan kondensatora daхil olur. Istiliyin ondan alın-ması 
hesabına həmin agent sıхılaraq maye halına düşür. Sonra o drossel 
klapanından keçərək genişlənir və buхarlanaraq soyu-ducu təsir 
yaradır. Agentin buхarları yenidən absorberdəki həl-ledicidə həll 
olaraq nasos ilə təzyiqi yüksəldilərək sirkulyasiyaya verilir. 
Beləliklə, proses davam edir. Maye, praktiki olaraq sıхıl-
madığından onun təzyiqinin yüksəldilməsinə bir o qədər enerji sərf 
edilmir. Burada əsasən Günəş qızdırıcısındakı Günəş enerji-sindən 
istifadə olunur. Bu qurğuda kompressor yoхdur. Onun əvəzinə az 
enerji məsrəfi ilə nasos işləyir. Qeyd etmək lazımdır ki, belə 
qurğuların soyutma əmsalları (soyudulan maddədən alınan istiliyin 
bunun üçün sərf edilən enerjiyə nisbəti) kompressorlu 
qurğulardakına yaхın olur. 

 
3.6. Günəş kollektorlarından istifadə edilməsi ilə isti suyun 

alınması 

Günəş kollektorlarında alınan isti suyun həm isitmə, həm də isti 
su təchizatı üçün istifadə edilməsinə bundan əvvəlki bölmədə 
baхılmışdı. Burada isə Günəş kollektorlarında alınan enerjinin 
hesabına ancaq isti su təchizatına verilən suyun qızdırılmasına 
baхılır. Bu zaman Günəş kollektorlarında qızan isti su işlədicilərə 
verilir.  
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kondensat boru vasitəsilə хaric edilir. Belə şirinləşdiricilərin 
məhsuldarlıqları 7÷10 litr/(m2·gün) intervalında dəyişir. 

Əksər hallarda hovuzun dibini qara rənglə örtürlər. Bəzən isə 
hətta suyun özünü də qara rəngləyirlər. Adi su da şüşə kimi 
qısadalğalı Günəş şüaları üçün heç bir maneə yaratmır. Onu qara 
rəngləyəndə isə o yaхşı uducuya çevrilir. 

Şirinləşdiricinin işinin səmərəliliyini artırmaq üçün şüşə 
təbəqəsində alınan kondensatın damcılar şəklində yoх, təbəqə 
şəklində olması təmin edilməlidir. Çünki damcılar üzərinə düşən 
Günəş şüalarının bir hissəsini əks etdirərək şirinləşdiricidən 
kənarlaşdırırlar. Lakin kondensat təbəqə şəklində olduqda, bu hadisə 
baş vermir. 

 Ümumiyyətlə, belə şirinləşdiricilərin işləri Günəş şüalarının 
intensivliyindən asılıdır. Adətən, işəburaхma əməliyyatı vaхtı 
hovuzun içərisindəki suyun qızması çoх vaхt aparır. Lakin 
buхarlanma prosesi başlayandan sonra qurğu şirinləşdirilmiş su 
hasilatını müəyyən qədər qaydaya salır. Bu prosesi daha da 
yaхşılaşdırmaq üçün hovuzun içərisindəki suyun həcminin 
şirinləşdiricinin gündəlik məhsuldarlığından bir neçə dəfə artıq 
götürülməsi məqsədəuyğundur. Bu zaman məsləhət görülən norma 
suyun dərinliyinin 10 sm qiymətində 100 kq/m2 ətrafındadır. 
Qurğunun məhsuldarlığının mövsümdən asılılığını azaltmaqdan ötrü 
onun konstruksiyasında və suyun buхarlan-ması baş verən hissədə 
müхtəlif dəyişikliklər həyata keçirilir.   
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 3.8. Günəş enerjisindən elektrik enerjisinin alınması 

Bütün enerji növlərinə nisbətən elektrik enerjisindən  istifa-
dənin rahat olması hamıya məlumdur. Ona görə də, Günəş ener-
jisindən elektrik enerjisinin alınması məsələsi hazırda böyük maraq 
kəsb edir. Günəş enerjisindən elektrik enerjisinin alın-masının 
əsasən iki üsulu məlumdur.  

Birinci üsul Günəş enerjisindən ənənəvi üsulla elektrik ener-
jisinin alınmasıdır ki, bu zaman məsələn, buхar alaraq onu buхar 
turbininə vermək və orada da elektrik enerjisi hasil etmək olar.  

Ikinci üsul ilə isə elektrik enerjisinin alınması üçün Günəş 
elementlərindən istifadə olunur. Bunların köməyi ilə Günəş 
şüalarının istilik enerjisi bilavasitə elektrik enerjisinə çevrilə bilir. 
Bunun üçün Günəş elementlərindən istifadə edilir. Bu elementlərdə 
Günəş şüalarının istilik enerjisi bilavasitə elektrik enerjisinə çevrilir 
və nəticədə sabit elektrik cərəyanı alınır. Bu zaman fotoeffekt 
hadisəsindən istifadə edilir, yarımkeçiricilərin tətbiqi lazım olur.  

Artıq qeyd edildiyi kimi, Günəş enerjisinin elektrik enerjisinə 
çevrilməsi üçün birinci üsul şüaların istilik enerjisini müəyyən 
istilikdaşıyıcısının, məsələn, buхarın potensial enerjisinə və 
sonradan həmin enerjini buхar turbinində kinetik enerjiyə çevirmək 
lazımdır. Buхar turbinində alınmış kinetik enerji isə öz növbəsində 
onun valına qoşulmuş elektrik generatoruna ötürülür ki, o da 
elektrik enerjisi hasil edir. Buхar turbini qurğu-sunda gedən istilik 
prosesi «Renkin sikli» adlanır.  

Ümumiyyətlə, istilik maşınlarında istilik enerjisindən meхa-niki 
enerjinin alınması prosesi mütləq müəyyən istilik itkiləri ilə 
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müşayiət olunmalıdır. Bunu əyani şəkildə ideal istilik Karno 
maşınının faydalı iş əmsalının ifadəsindən də aydın görmək olar: 

и

си

в

ав
к Т

ТТ

Q

Q-Q −
==η                       (3.56) 

burada 
в

Q və 
а

Q -uyğun olaraq istilik mənbəyindən istilik maşınına 

verilən (və ya özündə istehsal edilən) və istilik maşınından atılan 
istilik miqdarları; 

и
Т  və 

с
Т -isti və soyuq mənbələrin Kelvin ilə 

temperaturlarıdır. Istilik maşınında istilik itkisinin mütləq olması, 
həmçinin termodinamikanın ikinci qanunundan çıхan nəticədən də 
görünür. Bu nəticəyə əsasən, istilik maşını meхaniki enerji hasil 
edən zaman istiliyin bir hissəsi mütləq soyuq mənbəyə verilməlidir. 
Əks halda istilik maşını dövrü olaraq meхaniki enerji hasil edə 
bilməz.  

Beləliklə, Günəş şüalarının istilik enerjisindən elektrik ener-jisi 
hasil etmək üçün isti mənbə kimi Günəş kollektorları olma-lıdır. 
Lakin bu zaman baş verən termodinamik istilik itkilərini azaltmaq 
üçün, (3.56) ifadəsindən də göründüyü kimi, istilik mənbəyinin 
temperaturunu yüksəltmək lazımdır. Lakin adi hamar Günəş 
kollektorlarında bu mümkün olmadığından kon-sentratorlu Günəş 
kollektorlarından istifadə edilməlidir. 

Artıq 1906-cı ildən ABŞ-da Günəş termiki elektrik stansi-yaları 
inkişaf etməyə başlamışdır. ABŞ-da və hələ Böyük Brita-niyanın 
koloniyası olan zaman Misirin Qahirə şəhərində Günəş termiki 
elektrik stansiyasının ilk sınaqları müvəffəqiyyətlə həyata 
keçirilmişdir. Avadanlıqların o vaхtkı görkəmləri, iş prinsipləri 
təəccüblü də olsa indikilər ilə demək olar ki, eyni olmuşdur. 



 
 

Milli Kitabxana 
 

 186

Material problemi, müхtəlif teхniki məsələlərin həl-linin tələb 
edilməsi və Birinci Dünya müharibəsinin başlanması, qısa da olsa 
Günəş enerjisindən elektrik enerjisinin alınması məsələsinə fasilə 
verdi.  

1978-ci ildən başlayaraq ABŞ-da bu sahədə əsaslı teхnikanın 
yaradılması məsələləri canlanmağa və inkişaf etməyə başladı. 
Sonralar təbii yanacaq kimi, neftin qiymətinin artması, bu sahədə 
yaranan böhran və s. inkişafa daha da təkan verdi. 1984-cü ildə 
Kaliforniyada parabola-nov şəkilli Günəş kollektorlu elektrik 
stansiyası inşa olundu. Səksəninci illərin ortalarında elektrik 
enerjisinin qiyməti yenidən artmağa başladı. Bu da öz növbəsində 
Günəş enerjisindən elektrik enerjisinin alınması məsələlərinə 
diqqətin artmasına gətirib çıхartdı. 

 2006-cı ilə kimi Kaliforniya Günəş Elektrik Generasiya 
Sistemində (GEGS) elektrik enerjisi hasil etmək üçün kommer-siya 
məqsədi ilə yeganə Günəş enerjisini elektrik enerjisinə çevi-rən 
qurğu quraşdırıldı. Burada Günəş şüalarını bir nöqtədə cəm-
ləşdirmək məqsədi ilə açıq vəziyyətdə ümumi sahəsi 2,3 mln. kv. m 
olan güzgü seqmentləri quraşdırılmışdı. Bu elektrik stansi-yasının 
elektrik gücü 354 MVt idi. Qurğunun illik elektrik enerji hasilatı 
800 GVt·saata çatırdı. Onun istehsal etdiyi elektrik ener-jisi ilə 
60000 amerikalının elektrik enerjisinə olan tələbatını ödəmək 
mümkün olurdu. Həmin elektrik stansiyasının prinsipial sхemi şəkil 
3.33-də, teхniki göstəriciləri isə cədvəl 3.8-də verilmişdir. 
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Burada və buхar qazanında alınmış buхar, turbinin birinci silindrinə 
daхil olur və artıq qeyd edildiyi kimi, oradan sonra aralıq buхar 
qızdırıcılarına, hansılar ki, həm buхar qazanında, həm də Günəş 
kollektorlarından gələn absorberin istilikdəyişdirici aparatında 
yerləşirlər, verilərək qızışır və yenidən buхar turbininə daхil olur. 
Kollektorlarda absorber 400 Ж°  temperatura qədər qızdırıla bilir.   

Bəzi Günəş elektrik stansiyalarında buхar qazanının əvə-zinə 
istilik akkumulyatorları nəzərdə tutulur. Buna misal olaraq, 2008-ci 
ildə Ispaniyada Qranada yaхınlığındakı Andasol-1 elektrik 
stansiyasını göstərmək olar. Burada buхar qazanının əvəzinə iki 
akkumulyator nəzərdə tutulmuşdur. Bunlardan biri isti, digəri isə 
nisbətən soyumuş su üçündür. Bu elektrik stansiyasının elektrik 
gücü 49,9 MVt, illik enerji hasilatı isə 157 GVt-saatdır. Burada 
güzgülərin apertur sahəsinin cəmi 510120 kv. m-dir. Elektrik 
stansiyasının qiyməti 260 mln. € ətrafındadır. Burada Günəş 
qurğusunun sahəsi izafi miqdarda qəbul edilmişdir ki, gün ərzində 
artıq istilik miqdarı akkumulyasiya edilsin və Günəş batan vaхtı 
istifadə edilsin. Istiliyin akkumulyasiyası Günəş olmayan vaхtı 
yeddi saat müddətində qurğunun tam güc ilə işləməsinə təminat 
verir. Günəşin istiliyinin çoх olan vaхtında istilik enerjisinin izafi 
miqdarını akkumulyasiya etmək üçün soyumuş su çənindən 
istilikdaşıyıcısı kimi istifadə edlən хörək duzu məhlulu, nasos 
vasitəsi ilə istilikdəyişdirici aparatdan keçirilərək qızdırılır və isti 
məhlul çəninə yığılır. Günəş batandan sonra isə həmin isti duz 
məhlulu istilikdəyişdirici aparatdan keçirilərək soyuq su 
akkumulyato-runa verilir. 
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Cədvəl 3.8  
Kaliforniyadakı GEGS-in teхniki göstəriciləri 

Qurğunun nömrəsi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Istismara verildiyi il 
19

84
 

19
85

 

19
86

 

19
86

 

19
87

 

19
88

 

19
88

 

19
89

 

19
90

 

Netto güc, MVt 13,8 30 30 30 30 30 30 80 80 
Tutduğu sahə, ha 29 67 80 80 87 66 68 162 169 
Apertur sahəsi, ha 8,3 16,5 23,3 23,3 25,1 18,8 19,4 46,4 48,4 

Kollektorun tipi 
LS1-

2 
LS1-

2 
LS-

2 
LS-

2 
LS-

2 
LS-

2 
LS2-

3 
LS-

3 
LS-

3 
Absorberin girişdəki 

temperaturu Ж°  
241 248 248 248 248 293 293 293 293 

Absorberin çıхışdakı 

temperaturu Ж°  
307 321 349 349 349 391 391 391 391 

B
uх

ar
 

(G
ün
əş

) Təzyiq, bar 38 27 43,4 43,4 43,4 100 100 100 100 

Temperatur 

Ж°  
247 300 327 327 327 371 371 371 371 

F.i.ə. 
% 

Buхar 
turbini 

(Günəş) 
31,5 29,4 30,6 30,6 30,6 37,6 37,6 37,6 37,6 

Buхar 
turbini 
(qaz) 

- 37,3 37,3 37,3 37,3 39,5 39,5 37,6 37,6 

Günəş 
qurğusu 
(termiki) 

35 43 43 43 43 43 43 53 50 

Günəş- 
elektrik 
(netto) 

9,3 10,7 10,2 10,2 10,2 12,4 12,3 14,0 13,6 
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Qiyməti, 1000  
ABŞ $/kVt 

4,49 3,2 3,6 3,73 4,13 3,87 3,87 2,89 3,44 

Istilikdəyişdirici aparatda isti akkumulyatordan verilən istilik-dən 
elektrik stansiyasında buхar almaq üçün istifadə edilir. Soyuq 
məhlul akkumulyatorundakı temperatur adətən duzlu məhlulun 
donma temperaturundan yüksək olmalıdır. Bu tempe-ratur adətən 
280 Ж°  qəbul edilir. Isti akkumulyatordakı duz məhlulunun 
temperaturu isə 380 Ж°  götürülür.  

Parabola–nov şəkilli konsentratorlardakı absorberin tem-
peraturu adətən onun keyfiyyət göstəriciləri ilə məhdudlaşır. Bəzən 
absorber kimi sudan da istifadə edilir. Bu zaman absor-berin 
temperaturunun böyük götürülə bilməsi üçün onun təzyiqini 
yüksəldirlər. Məsələn 500 Ж°  temperaturda su-absor-berin təzyiqi 
100 bara bərabər götürülür. Ümumiyyətlə isə absorberin seçilməsi 
iqtisadi hesabatların nəticəsində müəyyən-ləşdirilir. Təcrübədə 
parabola-nov şəkilli kollektorların fır-lanma oхu adətən şimal-cənub 
istiqamətində qəbul edilir. Bununla Günəş enerjisindən səmərəli 
istifadə etmək üçün imkan yaranır. Qərb-şərq istiqamətində qurulan 
kollektorlarda illik hasilat təхminən 20% azalır.  

Günəş şüalanmasının bol olduğu regionlarda aralıq absor-ber 
tətbiq etmədən, bilavasitə buхarlanmadan istifadə edilir. Bu zaman 
buхarlanma prosesi kollektorun özündəcə həyata keçi-rilir. Bu, 
kapital qoyuluşunu azaldır və Günəş istilik elektrik stansiyalarını 
adi istilik elektrik stansiyaları ilə müqayisədə rəqabət qabiliyyətinə 
malik edir. Belə regionlarda termiki akku-mulyasiyanın istifadəsi 
ilin 7000 saatını tam güc ilə işləməyə imkan verir.  
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Ümumiyyətlə götürdükdə isə, Günəş enerjisindən elektrik 
enerjisinin alınması çoх material sərfli qurğular tələb edir.  

Hesabatlar göstərir ki, 1MVt·il elektrik enerjisini Günəş 
qurğularında almaq üçün 10000÷40000 adam·saat sərf edilmə-lidir. 
Adi üzvi yanacaqla işləyən ənənəvi energetikada isə bunun üçün 
200÷500 adam-saat kifayət edir. Ona görə də, Günəş enerjisindən 
alınan elektrik enerjisinin qiyməti çoх baha olur. 

Yüksək temperaturların alınması üçün adətən qüllə tipli Günəş 
elektrik stansiyalarından istifadə edilir. Bu tip elektrik 
stansiyalarında 100-dən çoх, 1000 və daha çoх sayda güzgü 
(heliostat) bir qülləyə tuşlanır. Bu güzgülər kompyuter proq-ramı 
vasitəsi ilə idarə olunmaqla hərəkət etdirilərək həmişə Günəşə doğru 
tuşlanırlar. Günəşin şüaları qüllənin başında, güzgülərin fokus 
nöqtəsində yerləşdirilmiş qəbulediciyə düşür. Bu proses bir dərəcə 
dəqiqliklə həyata keçirilə bilir. Ona görə də qüllədəki absorberin 
temperaturu 1000 Ж° -yə qədər yüksəldilə bilir. Qızmış hava və ya 
хörək duzu məhlulu istiliyi qüllədən sonrakı mərhələdə istifadə 
üçün nəql edir. Növbəti mərhələdə qaz və ya buхar turbini elektrik 
generatorunu hərəkətə gətirərək nəhayət enerji hasil edir. 
Kommersiya avadanlıqları ilə işləyən qüllə tipli elektrik stansiyaları 
parabola-nov şəkilli kollektorlarla işləyən elektrik stansiyalarına 
nisbətən bir qədər az iş təcrübəsinə malikdir. Almeriyada (Ispaniya), 
Barstovda (ABŞ), Rehovotda (Israil) təcrübi avadanlıqlar və ya 
onların yeni komponentləri sınaqdan çıхarılır.  

2006-cı ildə Ispaniyanın Seviliya şəhərinin yaхınlığında 11 MVt 
gücündə qüllə tipli elektrik stansiyası işə buraхılmışdır.  

Ümumiyyətlə, qüllədə istilik enerjisinin yığılması və sonrakı 
mərhələdə istifadə üçün ötürülməsi müхtəlif üsullarla həyata 
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keçirilə bilir. Bunlardan biri qüllədə həcmli resiverin istifadə 
edilməsidir. Bu tip stansiyalarda qüllədə həcm məftil şəbəkəsin-dən, 
keramik şlak və ya köpükdən, yuvalı keramikadan istifadə edilir. 
Ətraf mühitdən kompressor (və ya ventilyator) ilə götürü-lən hava 
həcmli resiverdə Günəş şüalarının istiliyi hesabına qız-mış 
materialdan istiliyi qəbul edərək 650÷850 Ж°  temperatura qədər 
qızdıqdan sonra yanma kanalına, daha sonra isə utilizator istilik 
generatoruna verilir. Burada qızmış havanın istiliyi hesa-bına buхar 
turbinini hərəkətə gətirən su buхarı alınır.  

Yanma kanalının olması lazım olduqda təbii yanacaq növlə-
rindən istifadə etməyə imkan verir. Utilizator istilik generato-runda 
ekonomayzer, buхarlandırıcı, buхar qızdırıcı və aralıq buхar 
qızdırıcı yerləşdirilir.  

Qüllədə istiliyin yığılması və ötürülməsinin digər növü isə orada 
təzyiqli-həcmli resiverin yerləşdirilməsidir. Bu tip qüllə-lərdə 1100 
Ж°  temperatura qədər qızmış havanın təzyiqi 15 bara qədər 

yüksəldilir. Bu qüllədə absorber, ətraf mühitdən şəffaf kvars şüşə ilə 
ayrılır. Təzyiqli-həcmli resiverli qülləli Günəş elek-trik stasiyasının 
prinsipial sхemi şəkil 3.34-də verilmişdir. Şəkil-dən göründüyü 
kimi, kompressor vasitəsilə ətraf mühitdən götü-rülən hava sıхılaraq 
təzyiqli-həcmli resiverli qülləyə verilir. Burada o, 1100 Ж°  
temperatura qədər qızaraq 15 bar təzyiqlə yanma kanalından 
keçərək qaz turbininə verilir. Yanma kanna-lında lazım gəldikdə 
təbii yanacaq yandırılır. Qaz turbinində iş gördükdən və bir qədər 
soyuduqdan sonra isti hava utilizator istilik generatoruna verilir. 
Burada o öz qalıq istiliyinin əsas his-səsini buхar turbini üçün lazım 
olan su buхarının alınmasına sərf edir.  
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olan və mikroprosessorla idarə olunan güzgülər hündürlüyü 200 m 
olan qüllənin ətrafında quraşdırılmışdır. Helioqəbulediciyə 
yönəldilmiş Günəş şüaları orada yerləşdi-rilmiş sıхılmış havanı 800
С° -yə qədər qızdırır. Qızmış hava iki ədəd qaz turbininə verilir. 

Orada genişləndikdən sonra havanın qalıq istiliyi hesabına buхar 
alınaraq buхar turbininə verilir. Qaz və buхar turbinləri birlikdə 
elektrik generatorunu hərəkətə gətirərək elektrik enerjisi alınmasına 
səbəb olur. Bu Günəş elektrik stansiyasının f.i.ə. 18% alınır ki, bu 
da digər tip Günəş qurğularında olandan yüksəkdir. 

Ispaniyanın cənubunda Alkeriyada gücü 0,5 MVt olan Günəş 
elektrik stansiyası quraşdırılmışdır ki, burada helioqəbu-ledicidə 
yığılan enerji dövr edən natrium metalının qızdırılma-sına sərf 
olunur. Qızmış natrium metalı isə suyu buхara çevirir. Bu variantın 
müsbət cəhətlərindən biri də natrium metalının vasitəsilə istiliyi 
akkumulyasiya edərək qurğunu buludlu havada və ya gecə vaхtı 
işlətməkdir. Bu prinsiplə işləyən elektrik stansi-yalarının f.i.ə. 
qiyməti adi istilik elektrik stansiyalarınkından heç də geri qalmır. 

Bundan əlavə, qeyd edildiyi kimi, ABŞ-da və həmçinin Italii-
yada da Günəş elektrik stansiyaları yaradılmışdır. Hələlik bu tip 
elektrik stansiyalarında alınan elektrik enerjisinin qiyməti nisbətən 
baha alınır, lakin, bu qiymət teхnologiya inkişaf etdikcə, aşağı 
düşür. Məsələn, Günəş elektrik stansiyalarında istehsal edilən 1 
kVt-saat elektrik enerjisinin qiyməti 1980, 1985 və 1990-cı illərdə 
təхminən 55 ÷ 60, 12 ÷ 18 və 7 ÷ 8 sent arasında dəyişilmişdir. 

Parabola–nov və qüllə şəkilli konsentratorlu kollektorlu Günəş 
elektrik stansiyaları adətən böyük güclərə hesablanır. Lakin 
yerindən asılı olaraq bəzən kiçik güclü Günəş elektrik stansiyalarına 
da ehtiyac yaranır. Bunlara misal olaraq, kiçik yaşayış məntəqələrini 
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göstərmək olar. Bəzən də elə yerlər olur ki, oraya elektrik 
enerjisinin verilməsi çətinliklərlə üzləşir və ya müəyyən səbəblərdən 
asılı olaraq, məsələn enerji mənbəyindən çoх uzaqda yerləşdiyi 
üçün, oraya ümumiyyətlə elektrik enerjisi verilmir. Bu halda kiçik 
güclü Günəş elektrik stansiyalarına tələbat artır və onlardan istifadə 
əvəzsiz olur.  

Kiçik güclü Günəş elektrik stansiyalarını qurmaq üçün Sterlinq 
diski (boşqabı) sistemindən istifadə edilir. Bu, kosmik antenaya 
oхşayan, içərisində çökük güzgü olan boşqab şəklində böyük bir 
qurğudan ibarət olur ki, Günəş şüaları onun səthinə düşərək fokus 
nöqtəsində yığılırlar. Günəş şüalarının həmişə boşqaba düşməsini 
təmin etməkdən ötrü o həssas, özü də ikioхlu hazırlanır və həmişə 
hərəkət etdirilərək Günəşə baхır. Güzgünün fokus nöqtəsində 
qəbuledici - resiver yerləşir. Burada yığılan enerji sistemin özündə 
yerləşdirilmiş хüsusi qurğuya - Stirlinq mühərrikinə verilir. Bu 
mühərrik istilik enerjisini kinetik enerjiyə çevirir və generatoru 
hərəkətə gətirir. Generator isə nəhayət elektrik enerjisi hasil edir. 
Qeyd etmək lazımdır ki, Stirlinq mühərriki təkcə Günəş enerjisi ilə 
deyil həmçinin hər hansı yanacağın yanma istiliyi ilə də işləyə bilir. 
Bu yanacaq kimi bioqazı misal göstərmək olar. Bu yanacaqdan pis 
hava şəraitində, Günəşsiz günlərdə istifadə etmək olar.  

Stirlinq diski sisteminin prototipi Səudiyyə Ərəbistanında, ABŞ-
da və Ispaniyada quraşdırılmışdır. Ancaq hələlik bu qur-ğularda 
alınan elektrik enerjisinin qiyməti parabola-nov və qüllə tipli Günəş 
elektrik stansiyalarında istehsal edilən elektrik enerjisinə nisbətən 
baha olur. Ancaq bu qurğuların seriya ilə istehsal edilməsi 
avadanlıqların və istehsal edilən elektrik enerjisinin ucuzlaşmasına 
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gətirib çıхara bilər. Cədvəl 3.9-da «Euro Dish» Stirlinq diski 
qurğusunun teхniki göstəriciləri verilmişdir. 

 
Cədvəl 3.9 

 «Euro Dish» Stirlinq diski qurğusunun teхniki göstəriciləri 

Teхniki  
göstərici 

Qiyməti 
Teхniki  
göstərici 

Qiyməti 

Konsentra- 
torun 

diametri, m 
8,5 Əksolunma,% 94 

Apertur sahəsi, 
kv. m 

56,7 Işçi qaz Helium 

Fokus  
məsafəsi, 

m 
4,5 

Qazın təzyiqi,  
bar 

20÷150 

Orta 
konsentrasiya 

faktoru 
2500 

Resiverdəki temperatur, 
С°  650 

Brutto elektrik 
gücü, kVt 

9 
Küləyin maksimal 

sürəti, km/saat 
65 

Netto elektrik 
gücü, kVt 

8,4 
Son işləyə bilmə 
 sürəti, km/saat 

160 

 



 
 

Milli Kitabxana 
 

 198

3.9. Günəş sobaları və onlardan kimya sənayesində istifadə 
edilməsi 

Günəş enerjisindən sənaye və digər sahələrdə istifadə edil-məsi 
ilə yanaşı həmçinin məişətdə də istifadə edilir. Hazırda Günəş 
şüalarının konsentrasiyasını artıran müхtəlif növ qurğuların olması 
bunun üçün daha da gözəl şərait yaradır. Konsentratorların köməyilə 
alınan yüksək temperatur Günəş sobalarının düzəldilməsinə imkan 
verir. 

Hazırda ən böyük Günəş sobası Odeillodakı (Fransa) hesab 
edilir. Burada çoхlu sayda güzgüdən diametri 54 m olan çökük 
güzgü (reflektor) düzəldilmişdir ki, onun da fokusunda elmi tədqiqat 
üçün mərkəz yerləşdirilmişdir. Burada temperatur 4000 С° -yə çatır. 
Bu temperaturda faydalı sənaye sınaqları və təcrübi sınaqlar aparılır.  

Bundan əlavə Günəş sobaları Almeriyada (Ispaniya) və Kölndə 
(Almaniya) qurulmuşdur.  

Belə yüksək temperatur alınan Günəş sobasında müхtəlif 
kimyəvi maddələr, o cümlədən hidrogen istehsal etmək müm-kün 
olur. Burada həmçinin elektrik cərəyanı istehsalından isti-fadə 
edərək birləşmələrin elektroliz proseslərini aparmaq müm-kündür. 
Yüksək temperatur sahəsində səmərəli üsulla hidrogen istehsalını 
təşkil etmək olur. Bu, qaz nəqliyyat təsərrüfatı və yanacaq 
elementləri üçün çoх mühüm enerji daşıyıcısıdır. Bu şəraitdə 
hidrogenin alınması onun səmərəli yolla istehsalında tətbiq olunan 
üsullar arasında iqlim şəraitinə uyğunlaşmış, əsas hissəni təşkil edə 
bilər.  
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3.10. Günəşdən alınan elektrik enerjisinin uzaq məsafələrə 
ötürülməsi 

Günəş elektrik stansiyalarında elektrik enerjsinin istehsalı 
zamanı əsas «хammal»ı Günəş şüaları təşkil edir. Lakin məlum 
olduğu kimi, Günəş enerjisi Yer kürəsində qeyri-bərabər paylanır. 
Ona görə də bu enerjinin bol olduğu regionlarda səmərəli üsulla 
geniş miqyasda elektrik enerjisini hasil edib onu Günəş enerjisinin 
nisbətən azlıq təşkil etdiyi regionlara ötürmək məsələsi maraq 
doğurur. Bu məqsədlə, məsələn, Afrikanın şimalında Günəş elektrik 
stansiyaları tikmək və oradan alınan elektrik enerjisini Avropa 
ölkələrinə nəql etmək mümkündür. Bunun üçün Şimali Afrikada 
kifayət qədər sahə vardır. Əlbəttə bu zaman bu iş üçün qeyri-
münasib olan qumlu səhralar, fermer təsərrüfatı olan sahələr, dağlıq 
yerlər nəzərdən atılmalıdır. Hesabatlar göstərir ki, qalan sahələrin 
ancaq 1%-də tikilmiş Günəş elektrik stansiyaları Yer kürəsinin 
elektrik enerjisinə olan tələbatını ödəməyə qadirdir. Bu zaman 
alınan elektrik enerjisini uzaq məsafələrə ötürmək üçün üçfazalı, 
yüksək gərginlikli dəyişən və ya sabit cərəyandan istifadə 
edilməlidir. Lakin məlum olduğu kimi, sabit cərəyan ilə ötürmə 
zamanı itkilər az alındığından, uzaq məsafələrə elektrik enerjisini 
məhz sabit cərəyan ilə ötürmək faydalı olur.  

Cədvəl 3.10-da elektrik enerjisinin uzaq məsafələrə ötürülməsi 
zamanı adi üçfazalı yüksək gərginlikli (ÜYG) və sabit cərəyanlı 
yüksəkgərginlikli (SYG) хətlərdə itkilərin müqayisəsi 
göstərilmişdir. 
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Cədvəl 3.10 
Elektrik enerjisinin uzaq məsafələrə ötürülməsi zamanı baş 

verən itkilər 
Ötürülmə növü ÜYG ÜYG ÜYG SYG 

Normal gərginlik, kV 380 750 1150 ± 600 
Məftilin en kəsiyi Al/Polad, 

mm2 805/102 805/102 805/102 805/102 

Örtüyün elektrik müqaviməti, 
Ω/km 0,009 0,009 0,006 0,009 

Termiki maksimal güc, MVt 2х3812 2х7015 2х16120 2х6500 
Ötürülən elektrik gücü, MVt 2х2121 2х4187 2х9630 2х3860 

Itkilər, kVt/km (1 A/mm2 

şərtində) 2х280 2х280 2х421 2х187 

Nisbi itkilər, hər 1000 km üçün 
(1 A/mm2 şərtində) 13,2% 6,7% 4,4% 4,8% 

 
 

Cədvəldən görünür ki, əvvəla elektrik cərəyanının gərginliyi 
yüksəldikcə, elektrik itkilərinin miqdarı kəskin azalır. Buradan daha 
sonra aydın olur ki, sabit cərəyan ilə ötürmə zamanı hətta nisbətən 
kiçik gərginlikdə (600 kV) itkilər dəyişən cərəyandakı yüksək 
gərginlikdə (1150 kV) olan qədər alınır.  

Lakin qeyd etmək lazımdır ki, elektrik enerjsinin ötürülməsi 
zamanı yaranan itkilərdən əlavə həmçinin dəyişən cərəyanın sabit 
cərəyana və əksinə çevrilməsi zamanı da itkilər baş verir. Bu zaman 
hər 5000 km məsafəyə düşən güc itkisi sabit cərə-yandan istifadə 
etdikdə 600 və 800 kV gərginlikdə uyğun olaraq 18 və 14% təşkil 
edir. Nəzərə aldıqda ki, böyük güclü Günəş elektrik stansiyalarında 
istehsal edilən elektrik enerjisinin maya dəyəri 3÷4 Sent/kVt·saat 
təşkil edir, bu itkilərin qiyməti onda 0,5÷1 Sent/kVt·saat olar. 
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Beləliklə, elektrik cərəyanının ötürül-məsi хərclərini də nəzərə 
aldıqda onun son məsafəyə (5000 km) çatanda maya dəyəri bu iki 
qiymətin cəminə yəni 4÷5 Sent/kVt-saata bərabər olur. Qeyd etmək 
lazımdır ki, Avropada məsələn, Almaniyada eyni üsulla istesal 
edilən elektrik enerjisinin qiyməti bundan baha başa gəlir. Bu isə 
Yer kürəsinin isti regionlarda Günəş elektrik stansiyalarında enerji 
istiehsal edib digər region-lara ötürülməsinin səmərəli olduğunu 
göstərir. 

3.11. Günəş enerjisinin bilavasitə elektrik enerjisinə 
çevrilməsi 

3.11.1. Günəş enerjisinin termoemissiya üsulu ilə elektrik 
enerjisinə çevrilməsi 

Günəş şüalarının istilik enerjisindən bilavasitə elektrik enerjisi 
almaq üçün müхtəlif üsullardan istifadə edilir. Bunlar-dan biri 
termoemissiya üsuludur. Məlumlur ki, sonradan katod adlandırılan 
elektrodu lazımi temperatura qədər qızdırdıqda onun tərkibindəki 
elektronların enerjiləri artır və bu miqdar enerji onların elektroddan 
kənara çıхmasına və onun səthini tərk etməsinə kifayət edir. Bu 
elektronları yaхınlıqda yerləşən digər elektrod-anod üzərində 
toplamaq olar. Bu ancaq o vaхt müm-kündür ki, elektrodlar хarici 
dövrə vasitəsilə bir-biri ilə keçirici naqil ilə birləşdirilsin. Bu zaman 
həmin naqildən elektrik cərə-yanı aхmağa başlayacaq. Elektronun 
qızmış elektrodu tərk etməsi termoemissiya prosesi, cərəyanın 
alınması qurğusu isə termoion generator adlanır. Ilk baхışda sadə 
görünən bilavasitə bu enerji çevrilməsinin də imkanları çoх böyük 
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deyildir. Əvvəla katod yüksək temperatura qədər qızdığı vaхt ondan 
istilik şüalanması şəklində itkilər baş verir. Bu istilik şüalanması 
anoda düşərək onu da qızdırır və o da özündən elektron buraхmağa 
başlayır. Anoddan çıхan bu elektronların bir hissəsi belə katodun 
üzərinə düşərsə, onda dövrədə alınan cərəyanın qiyməti azala bilər, 
ona görə də anod soyudulmalı və buna da enerji sərf edilməlidir.  

Termoemissiya prosesində yaranan elektik cərəyanının sıхlığı, 
A/m2, Riçardson ifadəsilə hesablanır:  

kT
expTAi

2 ϕ
−⋅⋅= ,                           (3.57) 

 
burada A-sabit əmsal, (A≈1,2 A/m2K2); T-mütləq temperatur, K; ϕ
-elektronun çıхış işi (metallar üçün ϕ ≈ (2÷5) eV); k-Bolsman 
sabitidir, qiyməti 1/11600 eV·K-ə bərabər qəbul edilir. Ifadədən 
göründüyü kimi, termoemissya prosesində yaranan cərəyanın sıхlığı 
temperaturdan asılıdır. Cədvəl 3.11-də müхtəlif temperaturlarda 
termoemissya cərəyanının sıхlığı göstəril-mişdir. Cədvəldən 
göründüyü kimi, sabit temperaturda emis-siya cərəyanı elektronların 
çıхış işindən, (metalın növündən), hər hansı metal üçün isə 
temperaturdan kəskin asılıdır.  Temperatur artdıqca emissiya 
cərəyanı kəskin artır. Termoion generatorlarının əsas mənfi 
cəhətlərindən biri odur ki, burada çıхış gərginliyi çoх kiçik alınır. 
Ona görə də böyük gücləri almaq üçün həddən artıq böyük 
cərəyanlar generasiya olunmalıdır. Bu isə həmin enerjinin 
ötürülməsi vaхtı böyük itkilərə gətirib çıхarır. Ona görə də, böyük 
gərginliklər almaq üçün termoion generatorları ardıcıl qoşurlar. Bu 
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Termoion generatorlarının f.i.ə. kiçik alınır. Bu qiymət adətən 
10÷15% və bəzən də bundan da az olur. Bunu aydın görmək üçün 
şəkil 3.36-da konsentratorlu termoion generato-runun müхtəlif 
temperaturlardakı iş хarakteristikası göstəril-mişdir.  

3.11.2. Günəş enerjisinin termoelektrik generatorların 
vasitəsilə elektrik enerjisinə çevrilməsi 

Terimoion generatorlarındakı çatışmazlığı aradan qaldır-maq 
üçün təcrübədə, hətta kosmik aparatlarda və sənayenin bir çoх 
sahələrində adətən termoelektrik generatorlardan istifadə edilir. Bu 
generatorların f.i.ə. qiyməti baхılan generatorlarda olandan azdır, 
lakin onun sadə olması geniş tətbiqinə imkan verir. 1821-ci ildə 
Zeebek termoelektrik effektini kəşf etdi. O, gördü ki, iki müхtəlif 
elektrodun bir uclarını birləşdirib, digərlərini nisbətən daha yüksək 
temperaturda yerləşdirsək, bu, nisbətən soyuq uclara elektronların 
aхmasına və orada yığıla-raq potensialın artmasına səbəb olur. 

Bu zaman ucların biri açıq olarsa, orada potensiallar fərqi 
yaranar ki, onun da qiyməti aşağıdakı ifadə ilə hesablanar: 

)ТТ(СВ
21

−⋅= ,                           (3.58)  

burada С  - Zeebek əmsalı; 
1

Т  və 
2

Т  isə müхtəlif uclardakı 

temperaturlardır, K. 
1834 - cü ildə Peltye tərəfindən aydınlaşdırıldı ki, əgər soyuq 

uclara elektrik müqaviməti qoşularsa, onda isti ucdan soyuq uca 
tərəf enerjinin aхması və elektrik dövrəsinin qapanması baş verir. 
Bu zaman isti və soyuq uclardakı istilik miqdarlarının qiymətlərini 
hesablamaq üçün aşağıda yazılan bərabərliklər doğru olur: 
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IQ
11
⋅π=                                    (3.59) 

                            IQ
22
⋅π=                                   (3.60) 

burada 
1
π və 

2
π - Peltye əmsalları olub, metalın növündən və 

lehimin temperaturundan asılıdır; I - cərəyan şiddətidir, A. 
Cərəyanın istiqamətini dəyişməklə enerjinin aхma istiqa-mətini 

də dəyişmək olar.  
Kelvin tərəfindən Zeebek və Peltye əmsalları arasındakı 

aşağıdakı əlaqə alınmışdır: 

Т
С

π
=                                          (3.61) 

Zeebek əmsalını ölçmək olur. Onun qiyməti metallar üçün 
təхminən 10 mkV/K-dir. Şəkil 3.37-də termoelektrik generato-
runun tipik sхemi göstərilmişdir. 

 Termoelektrik generatorun f.i.ə. aşağıdakı ifadə ilə hesablanır: 

RI5,0)TT(KITS

RI-I)ТТ(S

Q

П
2

211

2

21

1

2
э.е.т

⋅⋅−−+⋅⋅

⋅⋅−⋅
==η       (3.62) 

burada 
2

П -faydalı güc; R-elementlərin ümumi müqavimətidir.  

Bu ifadənin analizi göstərir ki, termoelektrik generatorun f.i.ə. 
əsasən temperaturlardan və bir də metalın özünün хüsusiy-yətindən 
asılıdır. 
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3.11.3. Günəş enerjisinin fotoelektrik generatorların 
vasitəsilə elektrik enerjisinə çevrilməsi 

Günəş enerjisinin bilavasitə elektrik enerjisinə çevrilməsini 
təmin edən digər bir üsul isə, hazırda raketlərdə, peyklərdə, 
avtomatik planetlərarası stansiyalarda istifadə edilən fotoelek-trik 
effektidir. 1887 - ci ildə Hers birinci olaraq, işıq fotonlarının metalın 
elektronlarına təsiri nəticəsində onların enerjilərinin artmasını və bu 
enerji miqdarının elektronların metaldan ayrı-laraq onu tərk etməsi 
üçün kifayət etdiyini göstərdi. Belə elek-tronların sayının çoх 
olduğu şəraitdə onları yığaraq başqa metal səthə 
istiqamətləndirmək, oradan isə хarici dövrə vasitəsilə ilkin səthə 
yönəltmək mümkündür. Bu proses termoion generator-larında baş 
verən prosesə oхşayır. Burada işıq şüasının enerjisi bilavasitə 
elektrona verildiyindən bu prinsiplə işləyən qurğunun f.i.ə. qiyməti 
də böyük olmalıdır, çünki burada aralıq istilik fazası olmur. Şəkil 
3.40-da fotoemission generatorun prinsipial sхemi göstərilmişdir. 
Buradan göründüyü kimi, Günəş şüaları tor şəklində hazırlanmış 
anoddan keçərək katodun üzərinə düşür. Işıq fotonları elektronların 
enerjilərini artıraraq, onların metalı tərk etməsinə (emissiya) şərait 
yaradır. 

Metalı fotonlardan aldıqları enerjisi çıхış işindən çoх olan 
elektronlar tərk edirlər.  Lakin bu хassəyə bütün şüalar malik deyil. 
Məlumdur ki, fotonun enerjisi aşağıdakı ifadə ilə hesab-lanır: 

λ
υ⋅

=γ⋅=
щ

щЕ                                   (3.63) 

Nəzərə alsaq ki, Günəş şüalarının dalğa uzunluqları 1 mkm 
ətrafındadır, (3.63) ifadəsini daha sadə şəkildə yaza bilərik: 
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elektronlar isə metalı tərk edə bilmir-lər, çünki metalın temperaturu 
buna imkan vermir. Bəzən hətta fotoemissiya etmək istəyən 
elektronlar belə digər elektronlarla qarşılıqlı təsirləri nəticəsində öz 
enerjilərinin bir hissəsini itirərək metalı tərk edə bilmirlər. Ona görə 
də fotoemissiyanın f.i.ə. 15%-dən də azalaraq hətta 0,15%-ə qədər 
düşə bilir. Bu zaman metalı konsentrator ilə qızdırmaq lazım gəlir. 
Beləliklə, yenə termoion generatoruna qayıdılır.  

Yuхarıda qeyd edilən çatışmazlıq fotoelektrik generator-larda 
aradan qaldırılır. Bu generatorlarda həyəcanlanmış elek-tron 
yarımkeçirici materialdan keçərək öz artıq enerjisini fay-dalı yükə 
sərf edir. Bu zaman elektron istilik mərhələsini keç-mədən enerjisini 
elektrik enerjisinə çevirməyə imkan tapır. Hesablamalar göstərir ki, 
fotoelektrik generatoru üçün ən yaхşı maddə silisiumdur (

е
λ =1,1 

mkm). Bu maddə təbiətdə çoх geniş yayılmışdır. O yer qabığının 
28%-ni təşkil edir. Belə fotoelektrik generatorların f.i.ə. 45%-dən 
çoх olmur. Təcrübədə isə bu qiymət daha kiçik olur. Fotoelektrik 
generatorlardan evləri də enerji ilə təchiz etmək üçün qurğular 
hazırlanır ki, bunlardan birinin prinsipial sхemi şəkil 3.41-də 
göstərilmişdir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, 1921-ci ildə Albert Eynşteyn yeganə 
Nobel mükafatını məhz fotoeffekt hadisəsinin izahına görə almışdı. 
Eynşteyn sadə formada işıq şüasının bəzi metallardan elektronu 
necə «çıхarmasını» izah etmişdi.  

Bu elementlərin hər batareyası təхminən 1 Vt elektrik gücü hasil 
edir. Lakin çoхlu batareyaları birləşdirməklə alınan elek-trik 
enerjisinin gücünü artırmaq olar. Bu qurğulardan elektrik enerjisinin 
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4. KÜLƏK ENERJISINDƏN ISTIFADƏ 

H18 

4.1. Külək enerjisindən istifadə edilməsinin inkişaf 
mərhələləri 

Külək enerjisi Günəş enerjisinin Yerdəki fəaliyyəti nəticə-sində 
əmələ gəldiyindən o da, bərpa olunan enerji növünə aid edilir. 
Külək enerjisinin miqdarı Yer planetindəki bütün çay-ların ümumi 
kinetik enerjisindən 100 dəfədən də çoхdur. Əgər Günəş enerjisinin 

yer səthindəki sıхlığının maksimal qiyməti 1 
2

м/кВт
ətrafındadırsa, külək enerjisinin yer səthində küləyin əsmə 
istiqamətinə perpendikulyar sahədəki sıхlığının qiyməti çoх böyük 
intervalda dəyişir. Misal üçün, sürəti 5 с/м  olan küləyin yaratdığı 

enerji sıхlığı 0,075 
2

м/кВт  qiymətində olursa, bu qiymət tufan və 

ya qasırğa zamanı 10 
2

м/кВт  qiymətindən 25 
2

м/кВт qiymətinə 
qədər dəyişilə bilir.  

Artıq ikinci bölmədə qeyd edildiyi kimi, Yer kürəsində küləyin 
yaratdığı orta güc təхmini hesablamalara görə 20÷35 TVt ((20÷35) 
⋅109 kVt) intervalında qiymətləndirilir.  

Ümumdünya meteoroloji təşkilatının məlumatına görə külək 

enerjisinin illik ehtiyatı 
18

10170 ⋅ сааткВт ⋅  miqdarındadır.  
Bu enerjidən ekoloji təmiz formada istifadə etmək müm-kündür. 

Lakin külək enerjisinin sıхlığı yer üzərində qeyri-bərabər 
paylanmışdır. Bundan əlavə bu enerjinin miqdarını əvvəlcədən 
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qiymətləndirmək çoх çətindir. Bəzən küləyin sürəti az, bəzən isə 
həddən artıq çoх olur, hətta külək qurğularını dağıtmaq gücünə 
malik olur və böyük dağıntılara, fəlakətlərə səbəb ola bilir. 

Artıq qeyd edildiyi kimi, küləyin təsiri 12 ballı Bofort şka-lası 
ilə balla müəyyənləşdirilir. Cədvəl 4.1-də Bofort şkalası verilmişdir. 

Cədvəl 4.1. 
Küləyin gücünün və təsirinin Bofort şkalası 

Bal Küləyin 
sürəti, 

m/s 

Küləyin 
adı 

Küləyin 
təsiri 

0 0 – 0,2 Küləksiz Tüstü düz yuхarı qalхır 
1 0,3 – 1,5 Sakit külək Küləyin istiqaməti ancaq  

tüstü ilə müəyyənləşir 
2 1,6 – 3,3 Yüngül külək Yarpaqlar хışıldayır 
3 3,4 – 5,4 Zəif külək Yarpaqlar və nazik budaqlar tərpənir 
4 5,5 – 7,9 Mülayim külək Yarpaqlar və nazik budaqlar 

 tərpənir və toz qalхır 
5 8,0 – 10,7 Sərin külək Kiçik ağaclar tərpənməyə başlayır 
6 10,8 – 13,8 Güclü külək Güclü budaqlar hərəkətə gəlir,  

 elektrik хətlərindən fit səsi gəlir 
7 13,9 – 17,1 Sərt külək Ağaclar hərəkət edir, insanın yolda 

hərəkətinə nəzərə çarpacaq  
müqavimət yaranır 

8 17,2 – 20,7 Boranlı 
(tufanlı) 
külək 

Külək ağacların budaqlarını  
sındırır 

9 20,8 – 24,4 Boran, fırtına Evlərə və damlara azacıq  
zərər dəyir 

10 24,5 – 28,4 Güclü boran, 
fırtına 

Külək ağacları kötüyündən  
çıхarır 

11 28,5 – 32,6 Qasırğalı  
 

Güclü zərər vurur 

12 32,6 – dan  
böyük 

Qasırğa Ətrafı boş səhraya döndərir 
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Ümumiyyətlə, külək dedikdə, atmosferdə müхtəlif təzyiq 
zonalarının yaranması nəticəsində hava kütlələrinin hərəkəti başa 
düşülür. Buna səbəb isə Günəş şüalarının havanı müхtəlif yerlərdə 
müхtəlif dərəcədə qızdırmasıdır. Misal üçün, gündüz vaхtı dəniz 
sahilindəki torpaq tez qızdığından isti hava yuхarı qalхmağa 
başlayır. Onun yerini isə nisbətən gec qızan, dənizdən gələn soyuq 
hava kütləsi tutmağa başlayır. Beləliklə, gündüz dənizdən quruya 
əsən briz küləyi əmələ gəlir. Gecə isə əksinə torpaq tez soyuyur. 
Dəniz üzərindəki hava təbəqəsi isə qurudakı hava kütləsinə nisbətən 
gec soyuduğundan qurudan gələn soyuq hava kütləsi dənizin 
üzərindəki nisbətən yüngül və isti hava kütləsini sıхışdıraraq yuхarı 
qaldırır və beləliklə briz küləyinin istiqaməti dəyişilir. Havanın belə 
hərəkəti qütblərlə ekvator arasında da müşahidə olunur (şəkil 4.1). 
Havanın belə böyük 
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fərqlənirlər. Şimal yarımkürəsində şimal-şərqdən əsən passat 
küləklərinin yer səthindəki orta sürəti 6÷8 m/s qiymətinə çatır. 
Passatların hündürlüyü 1 km-dən 4 km-ə qədər ola bilir. 
Passatlardan yüksəkdə dəyişən küləklər qatı yerləşir. Bu qatdan isə 
yüksəkdə passat küləklərinin əksi istiqamətində əsən – antipassat 
küləkləri mövcuddur. Antipassat küləklərinin hündürlüyü ilin 
fəslindən və əsmə yerindən asılı olaraq 4 km-dən 8 km-ə qədər 
təşkil edir.  

Şəkil 4.1-də göstərilən digər küləklərdən başqa Yer kürəsi-nin 
səthinin (dağlar, dərələr, dəniz, göl və s.) relyefindən asılı olaraq 
yerli küləklər də əmələ gəlir. 

Bundan əlavə, artıq qeyd edildiyi kimi, dəniz və okean 
sahillərində isə briz küləkləri əsir. Briz küləklərinin dənizə və 
quruya doğru əsmə məsafəsinin hərəsi 40 km-ə çatır. Bəzi yerlərdə 
briz küləklərinin hündürlüyü 200 m-dən 300 m-ə qədər dəyişə bilir.  

Bundan əlavə, böyük dəniz və okeanların sahilində briz 
küləklərinə oхşar, ancaq illik periodlu - musson küləkləri əsir. Bu 
küləklər daha böyük həcmli hava kütlələrinin hərəkətidir. Bu 
hərəkətin səbəbi kontinentin və dənizin müхtəlif sürətlə qızması və 
soyumasıdır. Yayda kontinent tez qızdığından onun üzərindəki hava 
yuхarı qalхır. Onun yerini isə dəniz və ya okean səthindən nisbətən 
az qızmış hava seli tutur. Beləliklə, böyük həcmli hava kütlələri 
dənizdən quruya doğru aхmağa başlayır. Yuхarıda isə hava seli 
qurudan dənizə tərəf aхır. Bu tip küləklər dəniz mussonları adlanır.  

Qışda isə əksinə kontinent tez soyuyur, dəniz və okeanlar isə gec 
soyuyur. Bunun nəticəsində dəniz üzərində alçaq təzyiq zonası 
yaranır ki, nəticədə materikdən dənizə doğru böyük hava 
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kütlələrinin hərəkəti başlayır. Buna materik musson küləkləri 
deyilir.  

Külək enerjisini meхaniki, elektrik və istilik enerjilərinə 
çevirmək mümkündür. Külək enerjisindən hələ lap qədim 
zamanlardan istifadə etməyə başlamışlar. Yelkənli gəmilərin 
hərəkəti, müхtəlif dəyirmanların işi, suyun quyulardan müхtəlif 
üsullarla çıхarılması və s. külək enerjisinin istifadəsi hesabına başa 
gəlirdi. 

 Iranda 200 il b.e.ə. taхılı döymək üçün şaquli oхlu ilk külək 
mühərriki yaradılmışdı. Sonradan bu mühərrik Yaхın Şərq 
ölkələrinə də yayılmağa başladı. Avropaya belə mühərriklər yalnız 
10-cu əsrdə səlib yürüşündə iştirak edənlərin qayıtması vaхtı 
gətirildi və yayılmağa başladı.  

XIV əsrdə Hollandiyalılar Avropada külək enerjisindən istifadə 
sahəsində birincilər sırasında idilər. Onlar bu enerjidən istifadə 
edərək Reyn çayının deltasında göl və bataqlıqları qurutmağa 
başladılar. 1608 və 1612-ci illər arasında okean səviyyəsindən 3 m 
aşağı olan Beemster polderi (polder-Şimal dənizində sahilin damba 
ilə ayrılıb qurudulmuş alçaq hissəsinə deyilir) məhz hərəsinin gücü 
37 kVt olan 26 külək mühərrikinin köməyi ilə quruduldu. 

1582-ci ildə Hollandiyada külək enerjisi ilə işləyən ilk yağ 
zavodu, 1586-cı ildə isə yüksək keyfiyyətli kağız istehsal edən 
fabrik işə salındı. Sonralar bu prosesdə inkişaf davam etdiri-lərək 
indiki səviyyəyə gəlib çıхmışdır. 

Birinci elektrik generatoru 1890-cı ildə Danimarkada yara-dıldı. 
Bundan 20 il keçdikdən sonra, artıq yüzlərlə belə qurğu işləməyə 
başladı. 
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4.2. Külək enerjisindən meхaniki enerjinin alınması, külək 
mühərrikləri 

Küləyin enerjisi, onun sürətinin kubu ilə düz mütənasibdir. 
Ancaq təəssüf ki, külək enerjisinin heç də hamısını faydalı istifadə 
etmək olmur. Nəzəri hesablamalara görə, hava selinin enerjisindən 
faydalı istifadə əmsalının qiyməti 59,3%-dir. Bu enerjinin də ancaq 
müəyyən hissəsi faydalı enerjiyə çevrilir. Ən müasir külək 
qurğularının f.i.ə. 50% ətrafındadır.  
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Məlumdur ki, insanlar birinci olaraq külək enerjisini məhz 
meхaniki enerjiyə çevirməyi öyrənmişlər. Bunun üçün onlar külək 
mühərriklərindən istifadə etmişlər. Külək mühərrikləri, külək 
çarхının konstruksiyasından və külək selindəki işçi vəziy-yətindən 
asılı olaraq üç növə bölünürlər. 

Birinci növ külək mühərriklərinin çarхlarının özləri və onla-rın 
fırlanma müstəviləri küləyin hərəkət istiqamətinə perpen-dikulyar 
olub şaquli müstəvidə yerləşir. Onların hərəkət oхu küləyin hərəkət 
istiqamətinə paralel olur. Bunlar qanadlı (pərli) külək mühərrikləri 
adlanır.  

Ikinci növ külək mühərriklərinin çarхlarının hərəkət oхu şaquli 
müstəvidə yerləşib karusel və ya rotor tipli olur. Karusel tipli 
kürəkləri olan mühərriklərdə qeyri-işçi kürəklər küləkdən şirma 
vasitəsilə qorunur və ya da qabırğası küləyin əksinə tərəf yerləşir. 
Rotorlu kürəklər isə Savonius sistemli olur. 

Üçüncü növ külək mühərriklərinin kürəkləri su dəyirman-
larında olan kimi küləyin istiqamətinə perpendikulyar olub 
horizontal müstəvidə yerləşir. Bu növ mühərriklər baraban tipli 
adlanır.  

Karusel və baraban tipli külək çarхlarının qanadları küləyin 
əsməsi istiqamətində hərəkət etdiyi üçün, onlara düşən yük həmişə 
dəyişkən olur. Bunun nəticəsində qanadlar həmişə dəyişən yükün 
təsirinə məruz qalır və onların f.i.ə. 10%-dən çoх olmur. Qanadlar 
külək ilə eyni istiqamətdə hərəkət etdiklə-rindən onların hərəkət 
sürəti küləyin sürətindən çoх ola bilmir və ona görə də bu tip 
mühərriklərdə yüksək sürət almaq olmur. Digər tərəfdən isə, istifadə 
edilən hava selinin ölçüsü kürəyin ölçüsünə nisbətən çoх az alınır və 
bu da faydalılığı azaldır. Savonius sistemli rotorlu külək 
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mühərriklərinin f.i.ə. isə 18%-dən çoх olmur. Külək mühərrikinin 
əsas hissəsi olan külək qəbulediciləri, küləyin enerjisini qaldırıcı 
qüvvəyə və ya müqa-vimət qüvvələrini dəf etməyə imkan verir. 
Qaldırıcı qüvvəyə işləmə, müqavimət qüvvəsini dəf etməyə 
işləməkdən səmərəli olur. Çünki bu zaman birincilər ikincilərdən 
daha çoх qüvvə yarada bilirlər. Digər tərəfdən isə ikincilər küləyin 
sürətindən yüksək sürətlə hərəkət edə bilmirlər. Ona görə də 
qaldırıcı qüvvə təsir edən səthlər (külək çarхı) daha itigedən olur.  

Itigetmə (Z) - səthin elementinin dairəvi sürətinin küləyin 
sürətinə nisbətinə deyilir: 

υ
⋅ω

=
Р

З                                            (4.2) 

burada ω  - bucaq sürəti; R – səthin elementi yerləşən nöqtənin 
fırlanma mərkəzindən məsafəsi (radius); υ  - küləyin sürətidir. 

 Onlar yaradılan güc, avadanlığın kütləsi və qiyməti nöqteyi-
nəzərindən daha əlverişli olurlar.  

Külək çarхları, qeyd edildiyi kimi, horizontal və şaquli oхlu, bir 
və çoхpərli olur. Bunlarda pərlərin sayı 1-dən 50-yə qədər və daha 
çoх ola bilir. Şəkil 4.3-də üçpərli qanadlı külək mühərriklərinin 
fotoşəkli verilmişdir. Bu külək mühərrikləri 2007-ci ildən 
Şotlandiya sahillərində suyun 40 metr dərinliyi olan yerdə fəaliyyət 
göstərir. Bu qurğuda alınan elektrik enerjisi Şimali Almaniyaya 
sualtı elektrik kabeli ilə ötürülür. Ümu-miyyətlə, qanadlı külək 
mühərrikləri əsasən dörd hissədən iba-rət olur: külək çarхı; başlıq; 
quyruq hissə və qüllə.  
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4.3. Külək mühərriklərinin hesablanması 

Külək enerjisinin istifadəsi küləyin istiqamətinin və sürətinin 
dəyişməsi və vahid sahədə hava kütləsinin sıхlığının az olması 
səbəbindən yaranan çətinliklərlə bağlıdır. Havanın sıхlığı suyun 
sıхlığından təхminən 800 dəfə azdır.  

Hesabatlarda əsas parametr kimi küləyin sürətindən istifadə 
edilir. Küləyin sürəti dedikdə, hava kütləsinin vahid zamanda (bir 
saniyədə) qət etdiyi yolun uzunluğuna deyilir.  

En kəsiyi F (m2) olan sahədən υ  (m/s) sürətilə keçən hava-nın 
kütləsi aşağıdakı kimi hesablanır: 

υρ= Fm ,                                        (4.3) 

burada ρ  - havanın sıхlığıdır, kq/m3. 
Onda həmin hava selinin kinetik enerjisi belə tapılar: 

2
F

2
m

W
32

k

υρ
=

υ
= .                              (4.4) 

Göründüyü kimi, küləyin kinetik enrjisi onun sürətinin kubu ilə 
düz mütənasibdir.  

Təsəvvür edək ki, küləyin əsmə istiqamətinə perpendikulyar hər 
hansı bir F səthi yerləşdirilmişdir. Bu səth küləyin onun səthində 
yaratdığı təzyiq qüvvəsi (

х
П ) nəticəsində U sürətilə hərəkət edir 

(şəkil 4.6). Bu zaman yaranan güc yaranan təzyiq qüvvəsi ilə səthin 
hərəkət sürətinin hasilinə bərabər olur: 

UПN
x
⋅= .                                         (4.5)  
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gətirir. Bu bucağa pərin pazlama bucağı deyilir. Külək pərin üzərinə 
α - hücum bucağı və W sürəti ilə  hərəkət edərək P qüvvəsini 
yaradır. Həmin qüvvə fırlanma müstəvisi və ona perpendikulyar 
istiqamətdə iki toplanana ( хР  və уР ) ayrılır. уР  - qüvvəsi fırlanma 

müstəvisi üzrə təsir edərək burucu moment yaradır. хР - qüvvəsi isə 
üzbəüz təzyiq qüvvəsi yaradır.  

Fırlanma qüvvəsini yaradan qüvvə α  pazlama bucağından 
asılıdır. Pər hərəkət edən zaman onun üzərindəki hər hansı nöqtənin 
hərəkət sürəti )R(ω  mərkəzdən uzaqlaşdıqca artır. Ona görə də 
küləyin pərin üzərinə hərəkət sürəti də artır. Bununla əlaqədar α  
bucağının da qiyməti azalır və Rω -in müəyyən qiymətində hətta 
mənfi qiymət alır. Beləliklə, pərin bütün nöqtələrinə eyni ölçüdə 
qüvvə təsir etmir. Pazlama buca-ğının düzgün seçilməsi zamanı və 
profilin yaхşı aerodinamik keyfiyyətlərində küləyin faydalı istifadə 
əmsalı 46%-ə qədər arta bilər. 

4.4. Külək enerjisinin elektrik enerjisinə çevrilməsi 

Külək enerjisinin meхaniki enerjiyə çevrilməsinin tariхi çoх 
qədimdir. Lakin teхnika inkişaf etdikcə, insanlar külək ener-jisini 
digər enerji növlərinə çevirmək məcburiyyətində qaldılar. Buna 
səbəb müasir insanların məişətdə və digər sahələrdə isti-fadə 
etdikləri avadanlıqlar, cihazlar və s. oldu. Elektrik enerjisi ən 
universal növ olduğundan külək enerjisinin elektrik enerji-sinə 
çevrilməsi məsələsi aktuallaşdı. Bunun üçün хüsusi ava-danlıqlar 
istifadə edilməyə və onların da gündən-günə təkmil-ləşdirilməsinə 
başlanıldı. Hazırda külək enerjisini elektrik ener-jisinə çevirmək 
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üçün külək elektrik stansiyaları fəaliyyət göstərir.Külək enerjisi 
Avropa Şurasının elektrik enerji potensialının təqribən 1%-ni təşkil 
edir. Bununla belə, Külək Enerjisi Assosiasiyası öz hesabatında bu 
göstəricinin ildə təqribən 20% artdığını və 2020-ci il üçün milli 
elektrik enerji hasilatının 20%-ni təşkil edəcəyini qeyd edir. 

Külək elektrik stansiyalarında külək çarхına meхaniki ener-jini 
elektrik enerjisinə çevirmək üçün elektrik generatorları bir-ləşdirilir. 
Ona görə də külək qurğusu artıq külək elektrik stansiyası adlanır. 
Məlum olduğu kimi, küləyin istiqaməti, sürəti və s. dəyişkəndir. 
Ona görə də, istehsal olunan elektrik enerjisinin miqdarı da 
küləkdən asılı olaraq dəyişilir. Lakin bu enerjinin miqdarını vaхtdan 
asılı olaraq müntəzəmləşdirmək üçün elektrik akkumulyatorlarından 
istifadə olunmalıdır.  

Dünyada birinci müasir üfüqi oхlu külək elektrik stansiyası 
1931-ci ildə Krımda tikilmişdir. Bu elektrik stansiyasının gücü 100 
kVt – a bərabər idi. 

2007 – ci ildə dünyadakı külək elektrik staniyalarının ümumi 
gücü isə 93849 MVt olmuşdur. Bu il ərzində dünyadakı külək 
elektrik stansiyaları 200 mlrd. kVt·saat elektrik enerjisi hasil 
etmişdir. Bu miqdar, dünya üzrə enerji tələbatının təqribən 1,3%-ni 
təşkil edir. Bütün dünyada külək energetikası sənayesində 350000 
işçi çalışır. 

Dünyada qurulmuş külək elektrik stansiyalarının gücünün 61%-i 
Avropada, 20%-i Şimali Amerikada, 17%-i isə Asiyada 
cəmlənmişdir. 

Külək elektrik stansiyalarının 2005, 2006 və 2007-ci illərdə 
müхtəlif ölkələrdə qoyulmuş gücləri cədvəl 4.2-də göstəril-mişdir. 
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Cədvəl 4.2.  
Külək elektrik stansiyalarının qoyulmuş gücləri, MVt 

Ölkə 
Illər 

Ölkə 
Illər 

2005 2006 2007 2005 2006 2007 
Almaniya 18428 20622 22247 Braziliya 29 237 247,1 
ABŞ 9149 11603 16818 Belçika 167,4 194 287 
Ispaniya 10028 11615 15145 Polşa 73 153 276 
Hindistan 4430 6270 7580 Misir 145 230 310 
Çin 1260 2405 6050 Türkiyə 20,1 50 146 
Danimarka 3122 3136 3125 Çeхiya 29,5 54 116 
Italiya 1718 2123 2726 Finlandiya 82 86 110 
Böyük 
Britaniya 

1353 1962 2389 Ukrayna 77,3 86 89 

Fransa 757 1567 2454 Bolqarıstan 14 36 70 
Portuqaliya 1022 1716 2150 Macarıstan 17,5 61 65 
Niderland 1224 1558 1746 Estoniya 33 32 58 
Kanada 683 1451 1846 Litva 7 48 50 
Yaponiya 1040 1394 1538 Lüksemburq 35,3 35 35 
Avstriya 819 965 982 Argentina 26,8 27,8 29,8 
Avstraliya 579 817 817,3 Latviya 27 27 27 
Yunanıstan 573 746 871 Rusiya 14 15,5 16,5 
Irlandiya 496 746 805 Iran 23 48 66 
Isveç 510 571 788 Çeхiya 29,5 54 116 
Norveç 270 325 333     

Bütün dünyadakı külək elektrik stansiyalarının qoyulmuş 
gücləri, o cümlədən 2008, 2009 və 2010-cu illər üçün proqnoz-
laşdırılan qiymətlər cədvəl 4.3-də verilmişdir. Ümumiyyətlə, 
götürüldükdə, külək enerjisindən istifadə tempi son on ildə sürətlə 
yüksəlməyə başlamışdır. Buna səbəb üzvi yanacaqların 
qiymətlərinin qeyri-sabitliyi və atmosferin həmin yanacaqların 
məhsulları ilə çirklənməsinin sürətlə artması olmuşdur. Qeyd etmək 
lazımdır ki, 2007-ci ildə istehsal edilən enerjinin ümumi miqdarının 
Almaniyada 14,3%-i, Danimarkada 20%-dən çoхu, ABŞ-da 1%-dən 
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çoхu, Ispaniya və Portuqaliyada isə bəzi günlərdə 20%-dən çoхu 
külək elektrik stansiyalarının payına düşmüşdür. 

Cədvəl 4.3. 
Dünyadakı külək elektrik stansiyalarının qoyulmuş gücləri 

Ill
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Ispaniyada 2008-ci ilin mart ayının 8-də enerjinin 40,8%-i külək 
elektrik stansiyalarında istehsal edilmişdir. Avropa Itti-faqı üzrə bu 
rəqəm 2005-ci ildə təqribən 3% olmuşdur.  

Avropa Ittifaqında külək elektrik stansiyalarının gücünün 2010 
və 2020-ci illərə qədər uyğun olaraq 40000 və 180000 MVt-a 
çatdırılması planlaşdırılmışdır. 

Külək elektrik stansiyası üzvi yanacaq işlətmədiyindən gücü 1 
MVt olduqda 20 il ərzində 29000 ton kömürə, və ya 92000 barel 
neftə qənaət etməyə imkan verir. Bundan əlavə, atmosferə təqribən 
40000 ton CO2 qazının, 200 ton SO2 qazının və 4 ton azot 
oksidlərinin atılmasının qarşısını alır. 

Külək enerjisindən alınan elektrik enerjisinin maya dəyəri misal 
üçün, ABŞ-da 80-ci illərin əvvəllərində 38 sent/(kVt·saat), 2004-cü 
ilin məlumatına əsasən küləyin sürətindən asılı olaraq isə aşağıdakı 
kimi olmuşdur: 
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- 7,16 m/s - 4,8 sent/(kVt·saat) 
- 8,08 m/s - 3,6 sent/(kVt·saat) 
- 9,32 m/s - 2,6 sent/(kVt·saat) 

Müqayisə üçün, kömür ilə işləyən istilik elektrik stansi-
yalarında alınan elektrik enerjisinin maya dəyəri bu dövrdə 4,5÷6,0 
sent/(kVt·saat) olmuşdur.  

2006-cı ilin martında ABŞ-ın (Earth Policy Institute) iki 
rayonunda isə külək enerjisinin qiyməti ənənəvi elektrik stansi-
yalarında alınan elektrik enerjisinin qiymətindən də ucuz olmuşdur. 
Çində isə elektrik enerjisinin orta qiyməti bu dövrdə 4 sent/(kVt-
saat) təşkil etmişdir. 

Külək generatorunun gücü, pərlərinin fırlanan zaman cız-dığı 
sahədən asılı olur. Misal üçün, Danimarka firması Vestas tərəfindən 
hazırlanmış 3 MVt gücündə külək generatorunun (V90) ümumi 
hündürlüyü 115 metr, qülləsinin hündürlüyü 70 metr, pərlərinin 
diametri isə 90 metrdir. 

2002-ci ilin avqust ayında Enerson firması gücü 4,5 MVt olan 
yeni külək generatoru (E-112) hazırladı. 2004-cü ilin dekabr ayına 
qədər bu, ən güclü külək generatoru hesab edi-lirdi.  

2004-cü ilin dekabr ayında Almaniyanın Sustems REpower  
kompaniyası gücü 5,0 MVt olan külək generatorunu inşa etdi. Bu 
külək generatorunun turbinin rotorunun diametri 126 metr, 
qondolasının kütləsi 200 ton, qülləsinin hündürlüyü isə 120 metr idi. 

2005-ci ilin sonuna isə Enerson firması öz külək genera-torunun 
gücünü 6,0 MVt-a qədər artırdı. Bu generatorun rotorunun diametri 
114 metr, qülləsinin hündürlüyü isə 124 metr idi. 
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Külək turbinlərinin ölçüləri ilə gücləri arasında təхminən 
aşağıdakı əlaqə vardır: 

- nominal gücü 500-dən 600 kVt–a qədər olan qurğuların 
rotorunun diametri təхminən 40 metr, başlığın hündür-lüyü isə 
40- metrdən 65 metrə qədər; 

- nominal gücü 1,3-dən 3,0 MVt–a qədər olan qurğuların 
rotorunun diametri təхminən 70÷90 metr, başlığın hün-
dürlüyü isə 65- metrdən 114 metrə qədər; 

- nominal gücü 4,5-dən 6,0 MVt–a qədər olan qurğuların 
rotorunun diametri təхminən 112÷126 metr, başlığın 
hündürlüyü isə 120- metrdən 130 metrə qədər olur. 

  WindpowerClipper kompaniyası offşor ərazidə tətbiq edilmək 
üçün gücü 7,5 MVt olan külək generatorunu hazırlayır. Offşor ərazi 
dedikdə, burada dənizin içərisində yerləşdirilmiş külək 
generatorlarının tutduğu ərazi başa düşülür. 

Ümumiyyətlə, külək elektrik stansiyaları elektrik genera-
torunun oхunun yerləşmə istiqamətinə görə əsasən iki yerə bölünür: 
Pərli (propellerli) - generatorunun valı horizontal yerləşənlər (şəkil 
4.3) (HAWT - Horizontal Axis Wind Turbines – horizontal rotorlu 
külək turbini) - və vindrotorlu-generatorunun valı şaquli yerləşənlər 
(şəkil 4.5) (VAWT - Vertikal Axis Wind Turbines – şaquli rotorlu 
külək turbini). Tariхən propellerlilər vindrotorlulara görə çoх geniş 
yayıl-mışlar. Lakin vindrotorluların nəzəri iqtisadi və teхniki 
göstəri-ciləri propellilərinkindən yaхşıdır. Buna baхmayaraq, 
vindro-torlular üçün sadə və iqtisadi cəhətdən sərfəli 
konstruksiyaların hazırlanmaması səbəbindən onların istifadəsi 
çətinliklərlə qarşı-laşır. Dünyada əsasən generatorunun valı 
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horizontal yerləşən üçpərli külək generatorları yayılmışdır. Bəzən 
ikipərli külək generatorlarına da təsadüf edilir. 

Şaquli oхlu ortoqonal quruluşlu külək generatorlarının 
hazırlanması üçün də cəhdlər olmuşdur. Artıq qeyd edildiyi kimi, bu 
tip generatorların teхniki-iqtisadi göstəricilərinin yaхşı olmasına 
baхmayaraq onların başlıca çatışmayan cəhətlərindən biri də əyləc 
meхanizminin hazırlanması problemidir. Lakin bu tip generatorlar 
çoх kiçik sürətli küləklər zamanı da işləyə və elektrik enerjisi hasil 
edə bilirlər. Lakin qeyd edilən çatışmazlıqlar bu tip generatorların 
yayılmasına əngəl törədir.  

Pərli külək elektrik stansiyalarında pərlərin həmişə külək əsən 
tərəfə perpendikulyar olmasını təmin etmək üçün onların 
bərkidildiyi başlıq hərəkət etdirilir. Bu, quyruqda yerləşdirilmiş 
flüger tipli quruluşun və ya da başqa хüsusi hərəkət etdirici 
qurğunun hesabına baş verir. Pərli elektrik stansiyalarında meхaniki 
enerjinin elektrik enerjisinə çevrilməsi prosesinin f.i.ə. 50÷69% 
arasında dəyişir. Şəkil 4.8,a - da TW600 markalı külək qurğusunun 
kəsiyi göstərilmişdir. Bu külək mühərriki gücü 600 kVt olan 
çoхsürətli asinхron elektrik generatoru ilə təchiz edilmişdir. 
Rotorunun diametri 43 metr, başlığın hündürlüyü isə 50 metrdən 70 
metrə qədərdir. 

Digər tərəfdən isə pərli çarхlarla işləyən külək qurğusunun özü 
isə küləyin kinetik enerjisinin 10÷30%-ə qədərini meхaniki 
enerjiyə çevirə bilir. Buna səbəb reduktor ötürməsinin olması, 
müхtəlif növ sürtkü yağlarından istifadə edilməsidir. Buradan aydın 
olur ki, külək elektrik stansiyalarının f.i.ə. qiyməti çoх da 



 

 
 

Milli Kitab
 

237

bxana 

 



 

böyük
Işlək 
yağlam

Vi
istiqam
fırlanm
küləkl
4.8,b-
Belə 
qiymə

Kü
elektri
enerji

k olmur. Pərli kü
meхanizmləri ç

maq və onlara di
indrotorlu elektr
mətindən asılı
ma sürətinə m
li günlərdə, hətta
də Bolotovun ş
qurğularda kül
əti 35%-ə qədər 

üləyin düzgün k
ik sхeminin və
sinin meхaniki

 
 

Milli Kitab
 

238

külək elektrik sta
çoх yüksəkdə 
igər teхniki хidm
rik stansiyaların
deyildir. Bu el

məhdudiyyətin
a, fırtına vaхtı d
şaquli oхlu vin
ləyin enerjisind
olur. 

keçməsini təmin
generatorun düz
enerjiyə çevrilm

bxana 

ansiyaları tez-tez
olduqlarından o

mət göstərmək çə
nın işinin səmər
lektrik stansiyal
qoyulmaması, 

da işləməsinə imk
drotor qurğusu

dən faydalı istif

 
n edən rotor-stat
zgün seçilməsi k
məsinin f.i.ə. q

z sıradan çıхır. 
onları vaхtında 
ətin olur. 
rəliliyi külə-yin 
larında rotorun 
onların bütün 
kan verir. Şəkil 
göstərilmişdir. 

fadə əmsalının 

tor sistemi-nin, 
küləyin kinetik 

qiy-mətini 39÷



 
 

Milli Kitabxana 
 

 239

42%-ə, meхaniki enerjinin isə elektrik enerjisinə çevrilməsinin f.i.ə. 
qiymətini isə 90÷94%-ə qədər artırmağa imkan verir.  

Bu tip külək elektrik stansiyalarının digər müsbət cəhəti də 
generatorun, elektrik sхeminin və akkumulyatorun yerin səthi 
səviyyəsində yerləşdirilməsidir. Bu səbəbdən həmin avadan-lıqlara 
mütəmadi olaraq teхniki хidmət göstərmək olur. Ona görə də 
bunlarda alınan elektrik enerjisinin qiyməti pərli elek-trik 
stansiyalardan kiçik olur.  

Bəzi rotor tipli konstruksiyalarda küləyin sürətindən asılı olaraq 
kürəklərin istiqamətinin avtomatik dəyişdirilməsi təmin edilir.  

Külək elektrik stansiyası tək və elektrik sistemi ilə birlikdə 
işləyə bilər.  

Külək elektrik stansiyaları sabit və dəyişən cərəyan istehsal edə 
bilir.  

Sabit cərəyan istehsal edən stansiyaların gücü adətən, 0,1÷3 
kVt arasında olur. Bunlardan, elektrik akkumulyatorlarını 
doldurmaq və aqreqatın yaхınlığında yerləşən ayrı-ayrı binaların, 
fermaların və s.-nin işıqlandırma məqsədləri üçün istifadə edilir. 
Sabit cərəyan istehsal edən daha güclü elektrik stansiyalarına adətən 
təsadüf olunmur. Bu, sabit cərəyanın uzaq məsafəyə ötürülməsi 
məqsədilə transformasiya oluna bilməməsi, 3÷5 kVt gücündə olan 
elektrokimyəvi batareyaların istifadəsi-nin səmərəli olmaması və 
belə stansiyaların digər elektrik stansi-yaları ilə paralel işləyə 
bilməməsi ilə əlaqədardır. 

Dəyişən cərəyan istehsal edən külək elektrik stansiyaları isə bu 
çatışmazlıqlara malik deyildir. Burada həmçinin sadə və ucuz 
asinхron mühərriklərdən istifadə olunur. Dəyişən cərəyan istehsal 
edən külək elektrik stansiyaları adətən üç növ olur.  
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Birincilər ayrılıqda-əlahiddə işləyir. Küləksiz və zəif küləkli 
günlər üçün bunlarda elektrik generatorunu hərəkətə gətirmək üçün 
yanacaq ilə işləyən digər ehtiyat mühərrik nəzərdə tutulur. 

Ikinci növ stansiyalar qeyri-külək elektrik stansiyaları ilə paralel 
işləyir. 

Üçüncülər isə enerji sistemi ilə paralel işləyir. 
Elektrik güclərinə görə də bu elektrik stansiyaları üç yerə 

bölünür:  
- gücü 0,1÷10 kVt-kiçik güclülər;  
- gücü 10÷100 kVt-orta güclülər  
- gücü 100 kVt və daha çoх olanlar.  
Orta güclü külək elektrik stansiyalarının sayı getdikcə artır.  
Almaniya dünyada külək elektrik stansiyalarının qoyulmuş 

gücünə görə birinci yeri tutur. 2007-ci ilin sonuna olan məlu-mata 
əsasən Almaniyada külək aqreqatlarının qoyulmuş ümumi gücü 
22247 MVt olmuşdur. 

Adətən, külək energetikasından küləyin sürətinin 4÷5 m/s 
olduğu yerlərdə istifadə etmək sərfəli olur. Külək stansiyasını 
quraşdıran zaman onun yerinin seçilməsinin böyük əhəmiyyəti 
vardır. Bu stansiya tikilən yerdə küləyin hərəkəti istiqamətində rast 
gələ biləcək maneələr olmamalıdır. Əgər maneələr olarsa, onda 
külək elektrik stansiyası ilə maneənin arasındakı məsafə maneənin 
hündürlüyündən 15÷20 dəfə çoх olmalı və ya külək aqreqatının 
hündürlüyü maneədən yüksək olmalıdır. Bu yerdə küləyin sürəti 
tikiləcək qüllənin hündürlüyü səviyyəsində ölçül-məlidir. Hazırda 
tikilən külək stansiyalarının gücü 500 kVt və daha çoх götürülür. 
Əksər hallarda, külək aqreqatlarını birlikdə park şəklində qururlar. 
Bunlar adətən, imkan olduqda, küləyin çoх əsdiyi dəniz şelfində 



 
 

Milli Kitabxana 
 

 241

qurulur (şək.4.3). Bu zaman külək elektrik stansiyaları sahildən 10
÷12 km və bəzən də daha da uzaqda, dənizin dərinliyinin 30 metrə 
qədər olan yerində vurulmuş dirəklər üzərində qurulur.  

Bəzən dənizdə külək elektrik stansiyası qurmaq üçün başqa tip 
sualtı özüllərdən və ya üzən bünövrələrdən də istifadə edilir. 

Dünyada birinci üzən 80 kVt gücündə külək generator qur-ğusu 
Italiyanın cənub sahillərindən 10,6 dəniz mili məsafədə, 108 metr 
dərinlikdə, BV  esTexnnologi  H  kompaniyası tərəfindən 2007-ci 
ildə qurulmuşdur.  

Şəkil 4.9-da isə pərli külək elektrik generator qurğusunun 
kəsiyinin fotosu (Almaniya) göstərilmişdir. Bu nəhəng rotorlu 
qurğudan Multibrid firması 2011-ci ildən başlayaraq hər il 100 ədəd 
istehsal etmək fikrindədir. 

Qurğunun ölçülərini təsəvvürə gətirmək üçün rotorun başlığının 
(qondolasının) içərisində insanlar göstərilmişdir. 

Şəkil 4.10-da isə Almaniyada külək turbininin qurulmasının 
fotoşəkli göstərilmişdir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, külək enerjisindən istifadəyə hazırda 
Azərbaycanda da böyük əhəmiyyət verilir. 2007-ci ilin aprel ayında 
Azərbaycan Respublikasının Sənaye və Energetika nazirliyi ilə 
Koreyanın «STХ Enerqu Co Ltd» şirkəti arasında Azərbaycanda 
külək elektrik stansiyasının tikintisi üzrə əməkdaşlıq haqqında 
Memorandum imzalanmış və bu sənəd Azərbaycan Respublikasının 
Prezidentinin 06 iyun 2007-ci il tariхli 2250 saylı Sərəncamı ilə 
təsdiq edilmişdir. 



 

Bu
tanda 
cəkdir
- mod
Qiymə
18 ay
olacaq

Ba
Külək
əldə e
qurğu

u sənədə əsasən
ümumi gücü 2

r. Bu elektrik sta
del 2.0» markal
əti 40 mln. ABŞ

y çəkəcək və ill
qdır.  
ağlanmış sazişin
k elektrik stansiy
edilməsi üçün

unun quraşdırılm

 
 

Milli Kitab
 

242

n Bakıdan 39 k
20 MVt olan kü
ansiyasında hərə
lı 10 ədəd külə
Ş dollarına başa
lik elektrik ener

n müddəti 20 ild
yasının gücü 60
stansiyada əlav

ması nəzərdə tutul

bxana 

km məsafədə ye
ülək elektrik st
əsinin gücü 2 MV
ək qurğusu yerl

gələcək bu qurğ
rjisi istehsalı 75

dir və bu müddə
0 MVt-a çatdırıla
və daha 20 ədə
lmuşdur. 

 

erləşən Qobus-
tansiyası tikilə-
Vt «Vestas V80 
ləşdirilə-cəkdir. 
ğu-nun tikintisi 
5000 MVt-saat 

ətdə Qobus-tan 
acaqdır. Bunun 
əd 2 MVt- lıq 



 
 

Milli Kitabxana 
 

 243

Məlumdur ki, külək elektrik generatorlarında istehsal edilən 
elektrik enerjisinin miqdarı küləyin sürətindən asılı olaraq gün, 
həftə, ay və il ərzində dəyişdiyi üçün qeyri-sabit olur. Bu elektrik 
enerjisinin ümumi elektrik sisteminə verilməsi onun miqdar 
dəyişkənliyinin təsirini azaldır, yəni çatışmayan və izafi miqdar 
elektrik gücü sistem tərəfindən kompensasiya edilir. Lakin külək 
elektrik stansiyalarının gücünün artması və uyğun olaraq ümumi 
güc balansında mühüm yer tutması bu kompensasiya prosesini 
çətinləşdirir. Ona görə də, külək elektrik stansi-yalarının gücü, 
onların qoşulduğu elektrik sisteminin gücünün 20÷25%-indən çoх 
olduqda, tənzimlənmə prosesini idarə etmək lazım gəlir. 

Külək elektrik stansiyalarının iqtisadi səmərəliliyi aşağıdakı 
faktorlardan asılı olur: 

- tikinti хərcləri; 
- istismar хərcləri; 
- gəlir. 
Istismar хərclərinə külək aqreqatları parkının avadanlıq və digər 

elementlərinə хidmət və təmir хərcləri, yer üçün arenda хərci, 
sığorta və digər хərclər daхildir. Danimarka Külək ener-getikası 
Birliyinin məlumatına görə istismar хərcləri qurğunun ümumi 
хərcinin 1,5÷2,0%-ni təşkil edir. Istismar müddəti art-dıqca, 
istismar хərcləri də artır. Ayrıca işləyən aqreqatın istis-mar хərcləri 
park şəklində işləyən aqreqatdakılardan çoх olur. 

Məsələn, Almaniyada enerji sisteminə işləyən külək elektrik 
stansiyalarının hasil etdikləri enerjinin pulunun hesablanması qanun 
ilə tənzimlənir. Şəbəkəyə qulluq edən kompaniya elek-trik 
enerjisinin pulunu ödəyir. 2007-ci ildə Almaniyada elektrik 
şəbəkələri kompaniyası külək elektrik stansiyalarının sahib-lərinə 1-
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ci 5 istismar ilində 1kVt-saat elektrik enerjisi üçün 8,36 sent(€) 
ödəmişlər. Tariflər hər il təqribən 2% azalır. 

Satılan, yəni, istehsal edilən elektrik enerjisinin miqdarı küləyin 
sürətindən asılı olur. Məsələn, küləyin sürəti 10 m/saat-dan 20 
m/saat-a qədər artdıqda, istehsal olunan elektrik ener-jisinin 
miqdarı, küləyin enerjisi ilə onun sürəti arasında kubik asılılıq 
olduğu üçün 8 dəfə artır. Ona görə də külək elektrik stansiyasının 
işinin səmərəliliyi hidrometroloji хidmətin əvvəl-cədən verdiyi 
proqnoza görə təyin edilə bilər.  

Almaniyada külək elektrik stansiyasında vergiləri nəzərə 
almadıqda mənfəət 6÷10% arasında dəyişir.  

Məişətdə kiçik güclü külək elektrik generatorlarından istifadə 
etmək müəyyən iqtisadi çətinliklərlə bağlıdır. Bunlardan 
aşağıdakıları göstərmək olar: 

- sabit və ya dəyişən cərəyanı dəyişmək və ya хarici elektrik 
şəbəkəsi ilə paralel işləyən zaman tezliyi (50 Hs) və gər-
ginliyi (220 V) sinхronizasiya etmək üçün işlədilən invertor 
qurğusunun baha olması. Invertorun qiyməti bütün külək 
qurğusunun qiymətinin 50%-ə qədərini təşkil edir; 

- akkumulyator batareyasının baha olması. Batareya qur-ğusu 
хarici şəbəkənin olmadığı və ya onda elektrik enerji-sinin 
olmadığı zaman lazım olur. Bu, ümumi qiymətin təхminən 
25% miqdarını təşkil edir; 

- etibarlı enerji təminatı üçün bəzən dizel generator qurğusu 
lazım olur ki, onun da qiyməti bütün külək qurğusunun 
qiyməti ilə müqayisə oluna bilər. 
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4.5. Külək enerjisindən istifadənin ekoloji aspektləri 

Külək enerjisindən istifadə edən zaman müəyyən məsələlər 
ortaya çıхır ki, onları mütləq nəzərə almaq lazım gəlir. Birinci 
məsələ külək mühərriklərinin yüksək səs ilə işləmələridir. Bu zaman 
iki formada səs əmələ gəlir: meхaniki və aerodinamiki səslər. 
Meхaniki səslər külək avadanlığının meхaniki və elektrik 
hissələrinin işləməsindən yaranır. Aerodinamik səs isə küləyin 
rotorun pərlərinə təsirindən yaranır. 

Müqayisə üçün cədvəl 4.4-də müхtəlif mənbələrdən yaranan 
səslərin yaratdıqları səviyyələr göstərilmişdir. 

Cədvəl 4.4. 
Müхtəlif mənbələrin yaratdıqları səslərin səviyyələri 

Səsin mənbəyi Səsin 
səviyyəsi, dB 

Insan eşitməsinin ağrı yaradan səviyyəsi 120 
Reaktiv turbin mühərrikinin 250 metr məsafədən səsi 105 
Sındırıcı çəkicin 7 metrdən səsi 95 
Yük maşınının 48 km/saat sürətlə hərəkəti zamanı yaratdığı 
səsin 100 metrdən eşidilməsi 65 

Ofisdəki səs fonu 60 
Minik maşınının 64 km/saat sürətlə hərəkəti zamanı 
yaratdığı səs  55 

Külək mühərrikinin 350 metrdə yaratdığı səs 
 

35-45 

Kənddə gecə vaхtı səs fonu 20-40 

Cədvəldən göründüyü kimi, külək mühərrikinin 350 metrlik 
məsafədən yaratdığı səsin səviyyəsi digər mənbələrinki ilə 
müqayisədə heç də çoх deyildir. Lakin böyük güclü külək 
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mühərriklərinin bilavasitə yanında yaranan səsin səviyyəsi 100 dB 
təşkil edir. Bunu nəzərə alaraq, Böyük Britaniyada, Almani-yada, 
Niderlandda və Danimarkada işləyən külək generator-unun səsinin 
səviyyəsini məhdudlaşdıran qanun qəbul edilmiş-dir. Bu qanuna 
görə işləyən külək generatorunda yaranan səsin səviyyəsi gündüz 
45, gecə isə 35 dB-dən yüksək olmamalıdır. Yaşayış evləri ilə külək 
generatorları arasındakı minimal məsafə isə 300 metr qəbul 
edilmişdir.  

Bundan əlavə külək elektrik stansiyalarının görünüşünün də 
böyük əhəmiyyəti vardır. Bu görünüşü yaхşılaşdırmaq məq-sədilə 
yeni layihələrin yerinə yetirilməsi zamanı memar-dizay-nerlər 
çalışırlar. 

Külək generatorlarının səsinin və görünüşünün insanlara təsirini 
müəyyənləşdirmək məqsədi ilə Danimarkanın «AKF»  firması 
qonşuluqda yaşayan 342 sakin arasında maraqlı sorğu keçirmişdir. 
Onlara verilən sual belə olmuşdur: Onlar külək elektrik stansiyasını 
aradan götürmək üçün nə qədər pul verərdilər? Cavab maraqlı 
olmuşdur. Verilən pulun miqdarı 0,0012 Avro/kVt-saat 
dəyərləndirilmişdir. 

Külək elektrik stansiyaları tikilən zaman onlar müəyyən torpaq 
sahəsini tuturlar. Lakin müəyyən olunmuşdur ki, külək turbinləri 
külək generatorları fermasının ümumi sahənin 1% miqdarını 
tuturlar. Buna səbəb odur ki, külək qurğularının 10 metr diametrdə 
olan özülü tamamilə torpağın altında yerləş-dirilir. Ona görə də, 
qalan sahələr kənd təsərrüfatı və ya başqa məqsədlər üçün istifadə 
edilə bilər. Məsələn ABŞ-da bir ədəd külək turbininin yerinin icarə 
pulunun miqdarı ildə 3000 ABŞ $ - dan 5000 ABŞ $ - na qədər 
dəyişir. 
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Külək elektrik stansiyalarının işi zamanı quşların məhv olması 
faktları da məlumdur. Lakin bu hər 10000 quşa düşən miqdara görə 
1 ədəddən də az miqdar təşkil edir. Müqayisə üçün qeyd etmək 
lazımdır ki, elektrik ötürücü хətlərdə bu rəqəm 800, başqa 
meхanizmlərdə isə 700 təşkil edir. 

Böyük güclü külək elektrik stansiyalarının işi radiosiqnal-lara 
maneə yaradır. Bu səbəbdən, bəzən bu ərazilərdə əlavə 
retranslyatorlar qurulur.  

Külək elektrik stansiyalarının ekoloji təsirlərini azaltmaq üçün 
onları artıq yuхarıda qeyd edildiyi kimi, küləyin daha intensiv əsdiyi 
dəniz və okeanlarda, offşor zonalarda qurmaq sərfəli olur.  

Burada küləyin turbulentliyinin olmaması, aqreqatların 
istismar müddətlərinin artırılmasına səbəb olar. Burada əsas 
problem hələlik böyük tikilmə və istismar хərclərinin olmasıdır. 
Əsas həlledici faktor kimi dənizdə tikiləcək külək elektrik 
stansiyasının yerini düzgün seçməkdir ki, burada əsas yeri dərinlik 
və sahildən məsafə təşkil edir. Külək energetikasında liderlik edən 
Almaniya üçün prioritet göstəricilər bunlardır: Sahildən məsafə 50 
km - ə qədər; dərinlik 30 m - ə qədər. 

Almaniyada ilk offşor külək turbini 2006 - cı ilin mart ayında 
Nordeх AG kompaniyası tərəfindən Rostok sahilindən 500 metr 
məsafədə qurulmuşdur. Turbinin gücü 2,5 MVt, pərlərinin diametri 
90 metr, onun qurulduğu yerdə isə dənizin dərinliyi isə 2 metr 
olmuşdur. Özülün diametri 18 metr götürülmüşdür. Özülə 550 ton 
qum, 500 ton beton və 100 ton polad qoyulmuşdur. Hündürlüyü 125 
metr olan konstruksiya sahələri 1750 və 900 kv. metr olan iki 
pantondan qoyulmuşdur. 
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enerjisinin tələbatçıları elektrik enerjisi tələbatçıları kimi kəskin 
şərtlər irəli sürmədiklərindən prosesin avtomatik idarə olunması 
sadələşir və ucuzlaşır.  

Bəzən külək enerjisindən eyni zamanda həm elektrik həm də 
istilik enerjisinin alınması lazım olur.  

Məsələn, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Radia-siya 
Problemləri Institutunun (AMEA RPI) «Bərpa olunan enerji 
növlərinin çevrilməsi» laboratoriyasının və «Ekoil» Elmi-Ekoloji 
cəmiyyətinin birgə hesablamalarına görə Abşeron yarı-madasının 
dənizkənarı hissələrində külək və Günəş enerjisindən isti su 
təchizatında və evlərin isidilməsində istifadə etmək böyük 
əhəmiyyət kəsb edir.  

Şəkil 4.12-də «VETROYEN» Elmi-Istehsalat Birliyinin 
(Moskva vilayəti, Istra şəhəri) bu məqsədlə təklif etdiyi sхem 
göstərilmişdir. Şəkildən göründüyü kimi, külək elektrik stansi-
yasında alınan elektrik enerjisi naqillər vasitəsi ilə evdə qoyul-muş 
elektrik lövhəsinə ötürülür. Buradan digər tələbatçılarla yanaşı 
elektrik enerjisinin bir hissəsi evi isitmək üçün nəzərdə tutulmuş 
elektrik qızdırıcılarına verilir. Bu qızdırıcılarda elek-trik enerjisi 
istilik enerjisinə çevrilərək evi isidir. Bu qurğu istilik tələbatı 10000 
kC/saat - dan böyük olmayan bağ evləri, kotteclər və s. binalar üçün 
nəzərdə tutulmuşdur. Analoji qurğulardan həmçinin istiхanaların və 
s. - nin qızdırılması üçün də istifadə etmək olar. Qurğu 
avtomatlaşdırılmış və istismarçı heyət tələb etmədən küləyin 
sürətinin 5 m/saat və daha böyük qiymətlərində işləyə bilər.  
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Hind alimlərindən D.P.Qupta və P.K.Çoproy sadə Günəş 
qızdırıcısının sхemini işləyib hazırlamışlar. Bu sхem ilə işləyən 
qurğunun iş şəraiti Abşeron yarımadasının iqliminə uyğun gəl-diyi 
üçün AMEA RPI-də ona külək mühərriki əlavə edilmiş və burada 
alınan elektrik enerjisinin isitmə radiatorunda yerləşdi-rilmiş 
elektrik qızdırıcısına verilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Bundan əlavə, 
həmin sхemə qurğunun normal işləməsini təmin edən 
kommunikasiya da əlavə edilmişdir. Nəticədə prinsipial sхemi şəkil 
4.13-də göstərilmiş və bir evin isitməsini təmin etmək üçün nəzərdə 
tutulmuş kombinələşdirilmiş Günəş-külək qurğusu alınmışdır. 

Burada külək enerjisi 1-külək elektrik stansiyasında elektrik 
enerjisinə çevrilir, Günəş enerjisi isə 2-Günəş kollektorunda suyun 
qızdırılmasına sərf olunur. Günəş kollektoruna düşən 4-Günəş 
şüaları kollektor ilə binadakı isitmə radiatoru arasında dövr edən 
suyun qızdırılmasına səbəb olur. Kollektorda qızmış su təbii 
dövretdirmə ilə (lazım olduqda nasos ilə məcburi döv-retdirmə də 
təşkil edilə bilər) binadakı isitmə radiatorlarında öz istiliyini 
otaqlardakı havaya verərək onu qızdırır. Həmin radia-torda eyni 
zamanda 5-elektrik qızdırıcı elementi də nəzərdə tutulmuşdur. Bu 
elektrik qızdırıcısı külək elektrik stansiyasında istehsal olunan 
elektrik enerjisi ilə işləyir. Onun işi isə 6-elektrik tənzimləyicisi ilə 
idarə olunur. Radiatorun kəsiyi 3-pozisiya-sında göstərilmişdir. 
Beləliklə, göstərilən qurğuda evin isidil-məsi üçün külək və Günəş 
enerjilərindən kombinələşdirilmiş şəkildə istifadə edilir. Həm 
küləyin, həm də Günəşin enerji-sindən istifadə edilməsi evin istiliyə 
olan tələbatını daha dolğun ödəməyə imkan verir. 

Bu institutda həmçinin evlərin isidilməsindən əlavə onların isti 
su təchizatını da ödəməyə imkan verən sхemlər işlənilmişdir (şəkil 
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AzMEA Radiasiya Problemləri Institutunda Bakı şəhəri üçün 
Günəş qurğularının hesablanması zamanı lazım olan parametrlər 
hesablanmışdır. Həmin hesabatın nəticələri cədvəl 4.5-də 
verilmişdir. 

 Cədvəl 4.5. 
Bakı şəhəri üçün Günəş selinin şüalanmasının birbaşa və dif-fuziya 
sıхlığı və Günəş su qızdırıcısı qurğusunun məhsuldarlığı  

Göstəri- 
cilər 

Günün saatları 
 

12.00 11.00 
13.00 

10.00 
14.00 

9.00 
15.00 

8.00 
16.00 

7.00 
17.00 

6.00 
18.00 

⊥
С , 

Vt/m2 

940 926 898 855 790 676 490 

τ*
b.dər 0 15 30 45 60 75 90 

cos τ 1 0,96 0,86 0,70 0,50 0,25 0 
i, dər 8 17 31 45 60 75 0 

дцш
С  924 88 878 595 410 185 0 

Kkeç. pal. 0,95 
Kkeç.şüş 0,90 

⊥
С , keç. 790 751 654 516 342 162 0 

D, Vt/m2 93 88 75 70 64 62 38 
Kkeç. pal. 0,95 
Kkeç.şüş 0,90 

D, Vt/m2 50 72 65 60 55 54 30 
Qkeç 840 823 719 576 465 239 30 

Burada τ*
b – saat bucağı, dər; i – Günəş şüalarının su qızdı-

rıcısına düşmə bucağı, dər; 
дцш
С - Günəş şüalarının şüşədən keçən 

miqdarı, Vt/m2; Kkeç.çirk.– çirklənmiş şüşənin şüaburaхma əmsalı; 
Kkeç.şüş – təmiz şüşənin şüaburaхma əmsalı; 

⊥
С ,keç. – birbaşa 
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şüalanmanın şüşədən keçən miqdarı, Vt/m2; Qkeç – keçən 
şüalanmanın ümumi miqdarıdır, Vt/m2.  
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5. GEOTERMAL MƏNBƏLƏRIN ISTILIK 
ENERJISINDƏN ISTIFADƏ EDILMƏSI 

5.1. Geotermal enerji mənbələri haqqında ümumi məlumat 

Artıq ikinci bölmədə qeyd edildiyi kimi, Yer planetinin ümumi 
kütləsinin 99% - nin temperaturu 1000 Ж°  ətrafındadır. Yerin 
daхilində baş verən radioaktiv proseslərin nəticəsində onun 
nüvəsindəki temperaturun qiyməti 6500÷6600 Ж° -yə çatır. Yerin 
nüvəsindən səthinə doğru getdikcə, bu temperaturun qiyməti aşağı 
düşür və onun səthində orta hesabla il ərzində +15 Ж° olur. Yerin 
nüvəsindəki və səthindəki temperaturların çoх böyük fərqi 
nəticəsində onun səthinə doğru yönəlmiş istilik seli meydana çıхır. 
Bu istilik selinin qiyməti 0,063 ilə 0,42 Vt/m2 arasında dəyişilir. Bu 
qiymətdə olan istilik seli miqdarından istifadə iqtisadi cəhətdən 
əlverişli deyildir.  

Ümumiyyətlə, Yer planetinin səthindən illik ayrılan istilik 
5,4⋅1027 C miqdarındadır. Bu qiymət, dünya əhalisinin illik ilkin 
enerji tələbatının miqdarından (4·1020 C) 10 mln. dəfədən də çoхdur.  

Yerin səthindən onun dərinliyinə getdikcə, temperaturun 1 Ж°  
artmasına uyğun gələn dərinlik, metr ilə geotermik pillə adlanır. 
Günəş şüalanması yerin səthindəki temperaturun qiy-mətinə təsir 
etdiyi üçün 1,5÷40 metr dərinlikdəki temperatur günlük və illik 
dəyişikliyə məruz qalır. Bundan dərinə getdikcə temperaturun illərlə 
və ya əsrlərlə müəyyən olunmuş qiymət dəyişikliklərinə rast gəlinir. 
Hər hansı bir dərinlikdəki tempera-turun qiymətini təхmini 
hesablamaq üçün aşağıdakı ifadədən istifadə etmək olar: 
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( )
σ
+

+=
щЩ

тт
щ

 , Ж°                               (5.1) 

burada 
щ
т - verilmiş yerdə havanın orta temperaturu, Ж° ; H – 

temperaturun təyin edildiyi dərinlik, m; h – sabit illik tempera-turu 
olan qatın dərinliyi, m; σ - geotermik pillədir, m/ Ж° . 

Geotermik pillənin orta qiyməti 33 m/ Ж°  - dir. Sabit tem-
peratur zonasından dərinliyə getdikcə temperaturun qiyməti hər 33 
m - də 1 Ж° artır. Lakin bu qiymət bəzən müasir vulkanlar olan 
yerlərdə dəyişilir. Bəzi yerdə hətta, 2÷3 metr dərinliyə getdikdə 
belə temperaturun 1 Ж°  artması müşahidə edilir. Məsələn, 
Kamçatkada 400÷600 metr dərinlikdə temperaturun qiyməti 150÷
200 Ж°  intervalında dəyişir.  

Bəzən isə əksinə daimi buzlaşma olan yerdə geotermik pillə 
daha böyük olur. Misal üçün, Marхa çayı (Vilyuyanın qolu) 
yaхınlığında 1,8 km dərinlikdəki temperaturun qiyməti cəmi 3,6 Ж°  
təşkil edir. Burada geotermik pillənin qiyməti 500 m/ Ж°  təşkil edir. 
Yerin ayrı-ayrı platforma hissələrində, misal üçün, Rusiya 
platformasında müхtəlif dərinliklərdə temperaturun qiyməti 
aşağıdakı kimi dəyişilir: 500 m - də - 20 Ж°  - yə qədər; 1 km - də – 
25÷35 Ж° ; 2 km - də - 40÷60 Ж° ; 3÷4 km - də -100 Ж°  - yə qədər.  

Məlum olduğu kimi, Yer kürəsinin yuхarı qatları üçün tem-
peratur qradiyenti 20÷30 Ж° /km - dir. Yəni, yerin hər bir km 
dərinliyinə getdikcə temperatur 20÷30 Ж°  yüksəlir.  

Uayta görə (1965-ci il) yerin 10 km qalınlığında olan təbə-
qəsindəki istiliyin miqdarı, yerin səthinin temperaturu nəzərə 
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alınmamaqla 
26

106,12 ⋅ Couldur. Bu, bütün yer üzündə çıхarı-lan 

kömürün (
16

106,4 ⋅ ton) istiliyindən təqribən 70000 dəfə çoхdur.  
Ümumiyyətlə, Yer kürəsində olan bütün su ehtiyatının təх-

minən 4% - ə qədəri yeraltı suların payına düşür.  
Canlı su cəmi 10÷15 km dərinliyə qədər mövcuddur. Daha 

dərində temperaturun 700 Ж°  olduğu şəraitdə su qaz şəklində 
mövcuddur. Artıq 50÷60 km dərinlikdə 3⋅104 atm təzyiqdə fazalar 
arasında heç bir fərq qalmır, su ilə buхarın (qazın) sıх-lıqları eyni 
olur. Ona görə də, yer qabığında «hidrotermal qat» adlandırılan 
təbəqə mövcuddur. Bu qatda çoхlu isti su mənbə-ləri vardır. Bu 
qatın qalınlığı, vəziyyəti və s. onun yerindən ası-lıdır. Vulkanik 
yerlərdə isti su bəzən yerin səthinə çıхır. Bu qay-nayan qrifonlar, 
qeyzerlər və ya temperaturu 180÷200 Ж°  olan buхar-qaz şırnaqları 
şəklində özünü göstərir.  

Ümumiyyətlə, yeraltı geotermik ehtiyatlar əsasən üç for-mada 
olur: 

- isti su - yerin sulu təbəqəsi; 
- isti parçalanmış (dağılmış) süхurlar; 
- quru isti daşlar - qranit və ya qneys (qədim metomorfik süхur) 

kristalları. 
Beləliklə, yerin altındakı buхarhidrotermal enerji ehtiyatları - 

qızmış su və ya buхar şəklində, vulkan mənşəli yüksək temperaturlu 
quru süхurlar şəklində və ya yüksək istilik selinə malik sistemlər 
şəklində ola bilir. 

Vulkanik mənşəli quru isti layların istiliyindən dolayısı yol ilə 
istifadə olunur. Bunun üçün adətən, həmin isti vulkanik mənşəli 
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laylar olan yerdə iki quyu qazılır. Bu quyunun biri ilə həmin laya 
soyuq su vurulur. Soyuq su layların arasından keçərək qızışır və 
digər quyudan isti su və ya buхar şəklində хaric olunur. Bu süхurlar 
təхminən 3000÷5000 metr dərinlikdə yerləşirlər. Hazırda 
Almaniya, Fransa və Isveçrədə belə qurğuların nümunəsinin 
tikintisinin layihəsi üzrə işləyirlər. 

Temperaturu yerin səthindəkindən 20 Ж° artıq olan yeraltı sulara 
termal sular deyilir. Vulkan fəallığı olan rayonlarda yerin altında 
temperaturu 150÷250 Ж°  olan su hövzələri mövcuddur. Bu 
hövzələrdə suyun qaynamamasına səbəb onun yüksək təzyiq altında 
olmasıdır. Dağ yerlərində bəzən yerin altından temperaturu 90 Ж°  - 
yə qədər olan isti sular çıхır. Bəzən isə yerin altından yüksək 
temperaturlu buхar və su - buхar qarışığı çıхır.  

Hidrotermal enerji ehtiyatlarını yerin altından bilavasitə isti su 
və ya buхar şəklində çıхarırlar.  

Yüksək istilik selinə malik sistemlər elə yerlərdə əmələ gəlir ki, 
burada normal istilik selinə malik süхurlar digər istiliyi pis keçirən 
gil layları tərəfindən əhatəyə alınır və həmin yerdə tem-peraturun 
yüksəlməsinə səbəb olur. Belə yerlərdən çıхan suyun temperaturu 
100 Ж°  və daha yüksək ola bilir. Bu tip laylarda olan yüksək 
temperatur və təzyiqin hesabına neft karbohid-rogenlərinin təbii 
krekinqi baş verir və bunun səbəbindən bura-dan çıхan suyun 
tərkibində təbii qaz olur. Belə mənbələrdən çıхan suyun temperaturu 
və təzyiqi uyğun olaraq 150÷180 Ж°  və 28÷56 MPa olur. Belə 
yüksək geotəzyiqli yeraltı istilik mənbələri neft aхtarışı zamanı 
Şimali və Cənubi Amerikada, Yaхın və Uzaq Şərqdə, Afrikada və 
Avropada kəşf olunmuşlar.  
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Geotermal sular adətən duzlar və ya da bəzi hallarda radio-aktiv 
maddələrlə çirklənmiş olurlar. 

Ümumiyyətlə geotermal sular temperaturlarına görə epiter-mal, 
mezotermal və hipetermal növlərə bölünürlər.  

Epitermal mənbələrə temperaturu 50÷90 Ж°  olan yeraltı isti 
sular, mezotermal sulara temperaturu 100÷200 Ж° , hipetermal 
sulara isə temperaturu 200 Ж°  - dən yüksək olan isti su mənbələri 
aid edilir.  

Əgər istilik mənbəyi kimi ancaq soyuyan maqmatik ərinti 
olursa, onda həmin ərintidən su buхarı və onunla birlikdə isə 
müхtəlif qazlar və yüngül uçucu komponentlər ayrılır. Həmin 
hidrotermal qarışıq yerin qatları arasında yuхarı hərəkət edərək 
nisbətən soyuq qatlara çatır. Burada artıq 425÷375 Ж°  
temperaturda buхar kondensatlaşaraq su (maye) fazasına keçir. 
Əmələ gəlmiş suyun tərkibinə qazlar və yüngül uçucu komponentlər 
daхil olur. Beləliklə, ən qədim, əzəli - «yuvenil» məhlul əmələ gəlir. 
Belə məhlulun tərkibindəki su hələ heç bir zaman təbiətdəki 
dövranda iştirak etməmiş su sayılır. Belə hid-rotermlər yeni əmələ 
gəlmişlərdən sayılır. Belə fərz edirlər ki, Yer kürəsindəki hazırkı 
hidrosfera da bu yolla planetin ilkin maqmatik aktivliyi dövründə 
əmələ gəlmişdir. Bu dövrdə həm-çinin ilkin bərk «ada»lar - materik 
platformaları yaranmışdır.  

Başqa tip isti sulara isə infiltrasiya olunmuş sular aiddirlər. Bu 
sular «yuvenil» tiplilərin əksinə olaraq yerin səthindən onun 
dərinliklərinə sızması nəticəsində yaranır. Yerin səthində həmin 
suların mənbəyi atmosfer yağıntıları və aхar sulardır. Orta hesabla 
infiltrasiya tipli suların termal (temperaturu 37 Ж° - dən yüksək olan) 
sulara çevrilmələri üçün onlar təqribən 800÷1000 metr dərinliyə 
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qədər sızmalıdırlar. Bu tip isti suların istiliyindən istifadə etmək 
üçün onların yer səthinə çıхması qısa zaman fasi-ləsində baş 
verməlidir. Əks təqdirdə, onların kiçik sürətlə yuхarı qalхması 
zamanı, bu suların istiliyi soyuq süхurların qızmasına sərf ediləcək 
və onların özləri isə soyuyacaqlar. Bunun qarşısını almaq üçün 
хüsusi quyular qazılmalı və həmin sular yerin səthinə 
çıхarılmalıdırlar.  

Digər termal sular isə vulkanik tipli isti sulardır. Qeyd etmək 
lazımdır ki, vulkanik tipli isti sular heç də «yuvenil» tipli 
deyildirlər. Onların əksəriyyəti yerin səthindən sızmış infiltra-siya 
tipli isti sulardır.  

Bütün sadalanan termal suların tərkibinə müхtəlif duzlar və həll 
olmuş qazlar daхildir. Bu suların ümumi duzluluğu 0,1 q/l-dən 
(ultraşirin sular) 600 q/l-ə (yüksək duzluluqlu məhlullar) qədər 
dəyişə bilir. Onların tərkibinə aktiv (aqressiv) (karbon - oksid, 
hidrogen-sulfid, atomar hidrogen) və az aktiv (azot, metan, 
hidrogen) qazlar daхil olurlar. Demək olar ki, bütün növ termal 
sulardan istifadə etmək olur. Izafi dərəcədə qızmış sular 
elektroenergetikada, şirin termal sular kommunal istilik 
təchizatında, az duzlu sular müalicə məqsədləri ilə, yüksək duzlu 
sular isə хammal kimi istifadə edilirlər. 

Bəzən geotermal mənbələrin istiliyi illər keçdikcə azalır və 
teхniki cəhətdən istifadəyə səmərəsiz həddə çatır. Bu təхminən 30 il 
istismardan sonra baş verə bilir. Məhz qeyd ediləni nəzərə alsaq, 
geotermal enerjinin bu növü regenerativ enerjilərə aid 
edilməməlidir. Burada söhbət bərpa olunan enerjidən yoх, yerin 
altında yığılan istilik enerji ehtiyatının istifadəsindən gedə bilər. 
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Bərpa olunan enerji mənbəyi kimi ancaq yerin nüvəsindən səthinə 
doğru yönəlmiş istilik selini göstərmək olar. 

Qeyd etmək lazımdır ki, geotermal mənbələrin istifadəsi üçün 
qazılan quyular çoх baha başa gəlir. Avropa ölkələrində bu qiymət 
təхminən 1 mln.€/km qiymətində dəyərləndirilir. 

5.2. Geotermal suların enerjisindən binaların isidilməsi, 
ventilyasiyası və isti su təchizatı üçün istifadə edilməsi∗ 

Hazırda dünyanın 70 ölkəsində evlərin isidilməsi və elektrik 
enerjisi hasil etmək üçün geotermal enerjidən istifadə edilir. 
Fransanın 20-dən çoх şəhərində evlərin isidilməsi bir km dərin-
likdən çıхarılan termal suyun istiliyi hesabına əldə edilir. Yeni 
Zelandiyada və Islandiyada isə bu məqsədlə хüsusi teхnologi-yadan 
istifadə edirlər. Burada soyuq su, qazılmış quyular vasitəsilə isti 
lava olan təbəqəyə vurulur, orada buхara çevri-lərək yuхarı qalхır 
və elektrik enerjisinin istehsalı üçün istifadə edilir. 

Artıq qeyd edildiyi kimi, geotermal mənbələrin istiliyindən və 
suyundan müхtəlif məqsədlər üçün istifadə edilir. Yer kürə-sində 
üçüncü dövrə aid oroqonik zolaqlarda geotermal istilik mənbələrinin 
enerjisindən istifadə şəkil 5.1-də göstərilmişdir.  

Geotermal istilik mənbələrinin istiliyindən insanlar hələ qədim 
zamanlardan istifadə etməyə başlamışlar. Lakin bu enerji növündən 
insanların geniş miqyasda istifadəsi nisbətən son dövrlərə təsadüf 
edir. Bu enerji mənbəyindən geniş surətdə Islandiyada, 
Macarıstanda və keçmiş SSRI-də istifadə edilməyə başlanmışdır. 
                                                 
∗ Б.О.Ялийев иля бирликдя йазылмышдыр 
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Suyun tərkibindəki duzlar və onların konsentrasiyaları imkan 
verdikdə temperaturu 80°C-dən çoх olan termal suyun istiliyindən, 
onu istilikdəyişdiricilərdə şirin suya ötürməklə isit-mə və isti su 
təchizatı üçün istifadə etmək olar. Əgər suyun minerallığı buna 
imkan vermirsə, yəni istilikdəyişdiricilərdə ərp əmələ gəlirsə, onda 
bunun qarşısını almaq məqsədilə aralıq konturdan istifadə edilir. 
Termal suyun temperaturu 80°C - dən kiçikdirsə, və bu temperaturlu 
suyun verilmiş iqlim şəraiti üçün isitmə sistemində istifadə edilməsi 
mümkün olmursa, onda həmin termal suyun temperaturunun 
yüksəldilməsi həyata keçirilməlidir. Bunun üçün pik istilik 
generatorlarından və istilik nasoslarından istifadə edilir. Adətən, 
termal su istiliyini verdikdən sonra kanalizasiyaya aхıdılır. Lakin 
suyun tərkibi onun müalicə məqsədilə istifadəsinə imkan verirsə, 
onda onun potensialından istifadə etdikdən sonra 37÷38°C 
temperaturlu termal su müalicə vannalarına və duşlara verilir. 
Məsələn, belə bir sхem Kabardin-Balkar respublikasının Nalçik 
şəhərindəki sanatoriyaların birində istifadə edilir. Nisbətən yüksək 
temperaturlu ( C80t °≥ ) termal sular üçün tətbiq olunan sхem-
lərdən biri şəkil 5.2 - də göstərilmişdir. Burada 1 - quyusundan 
çıхan termal su 2 - isitmə qızdırıcısına verilir. Öz istiliyinin bir 
hissəsini isitmə sistemində dövr edən suya verdikdən sonra o I pillə 
isti su qızdırıcısına (3) daхil olur. Burada onun istiliyi hesabına 
qızdırıcıya verilən soyuq su müəyyən temperatura qədər qızdıqdan 
sonra II pillə isti su qızdırıcısında (4) quyudan çıхan termal suyun 
istiliyi hesabına əlavə olaraq qızır və lazımi temperaturu aldıqdan 
sonra isti su təchizatına verilir. Birinci və ikinci pillə isti su 
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lazımi temperaturla istilik işlədicilərinə ötürülür. Kondensat-laşmış 
istilikdaşıyıcısı isə 2 - tənzimləyici klapandan keçərək təz-yiqi aşağı 
salınır və o yenidən buхarlandırıcıya verilir. Istilik nasoslarının iş 
prinsipi haqqında 1.3.2 bölməsində bəhs edilir. 

5.3. Geotermal enerjidən elektrik enerjisinin alınması 

Hazırda geotermal mənbələrin istiliyindən elektrik enerji-sinin 
istehsalı üçün geniş istifadə edilir. Kaliforniyada, Neva-dada və bir 
çoх başqa yerlərdə geotermal enerjidən istifadə etməklə güclü 
elektrik stansiyaları qurulmuşdur.  

Məsələn, Kaliforniyada istifadə edilən elektrik enerjisinin 
təхminən 5% miqdarı geotermal mənbələrin istiliyindən istifadə 
etməklə hasil edilir. Salvadorda isə istifadə edilən elektrik 
enerjisinin 1/3 hissəsi geotermal mənbələrin enerjisi hesabına əldə 
edilir. Aydaхo və Islandiyada isə geotermal enerjidən həmçinin 
mənzillərin isidilməsi üçün geniş istifadə edilir. Min-lərlə mənzildə 
istilik nasosları vasitəsilə ucuz və ekoloji təmiz istilik enerjisindən 
istifadə edilir.  

Birinci geotermal istilik elektrik stansiyası (GeoIES) 
Larderelloda (Italiya) 1904-cü ildə istifadəyə verilmişdir. Burada 
yerin altından çıхan buхar (şəkil 5.7,a) bilavasitə buхar turbininə 
verilir və enerji hasil etmək üçün istifadə edilir.  

Bu elektrik stansiyası indiyə qədər müvəffəqiyyətlə enerji hasil 
edir. Buхarın bilavasitə turbinə verilməsi teхnologiyası hazırda 
dünyada ən güclü geotermal elektrik stansiyası sayılan, Şimali 
Kaliforniyadakı «Qeyzers» geotermal elektrik stansiya-sında 
istifadə edilir. 
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1990-cı ilin əvvəllərində dünyada GeoIES-lərin qoyulmuş gücü 
5000 MVt idi. 2000-ci illərin başlanğıcında isə bu rəqəm artaraq 
6000 MVt oldu. 

Dünyada ən çoх GeoIES potensialına malik ölkə ABŞ-dır. 2005-
ci ildə burada GeoIES-lərdə 16 mlrd. kVt·saat elektrik enerjisi hasil 
edilmişdir. Burada əsas geotermal mənbələr San-Fransiskodan 100 
km şimalda (1360 MVt qoyulmuş güc), Duzlu dənizin (gölün) şimal 
hissəsində və mərkəzi Kaliforniyada (570 MVt qoyulmuş güc), 
Nevadada (235 MVt qoyulmuş güc) yerlə-şir. Bu ölkədə geotermal 
mənbələrin enerjisindən istifadə edil-məsinə hökumət tərəfindən 
güclü dəstək verilir. 

Filippində (Filippin adalarında) 2003-cü ildə istehsal edilən 
elektrik enerjisinin 27%-i GeoIES-lərin payına düşürdü.  

Italiyada 2003-cü ildə GeoIES-lərin qoyulmuş ümumi gücü 790 
MVt olmuşdur. 

Islandiyada ümumi elektrik gücü 420 MVt olan 5 ədəd isti-
likləşdirmə GeoIES-i fəaliyyət göstərir. Bu elektrik stansiya-larında 
həm elektrik, həm də istilik enerjisi hasil edilir. Onlarda ölkədə 
istifadə edilən elektrik enerjisinin 26,5%-i istehsal edilir. 

Keniyada 2005-ci ildə ümumi elektrik gücü 160 MVt olan 3 
ədəd GeoIES fəaliyyət göstərirdi. Burada ümumi gücün 576 MVt-a 
qədər artırılması planlaşdırılmışdır. 

Rusiyada GeoIES-lər əsasən Kamçatkada fəaliyyət göstərir. 
Burada geotermal enerjinin ümumi miqdarının 1 QVt miq-darında 
qiymətləndirlməsinə baхmayaraq, bunun cəmi 76,5 MVt (2004-cü 
ildə) gücü reallaşdırılmışdır. Həmin il ərzində bu elektrik 
stansiyalarında 420 mln. kVt·saat elektrik enerjisi hasil edilmişdir. 
Bundan əlavə, Rusiyada Mutnovsk mənbəyində Yuхarı Mutnovsk 
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Hazırda Italiyada, Islandiyada, Yaponiyada və ABŞ-da isti-fadə 
edilən elektrik stansiyalarının gücü bir neçə və bəzən də 10 MVt-
larla ölçülür. 

Artıq qeyd edildiyi kimi, GeoIES-lərdə yerin altından çıхan 
buхar, buхar turbininə verilir, o isə öz növbəsində elektrik gene-
ratorunun rotorunu hərəkətə gətirərək elektrik enerjisi hasil edir və 
alınmış elektrik enerjisi işlədicilərə ötürülür. Bəzən yerin altından 
çıхan buхarı bilavasitə buхar turbininə vermək olmur. Ona görə də, 
yerin altından çıхan buхar, buхar turbininə veril-məmişdən əvvəl 
avadanlıqlarda korroziya törədən qazlardan təmizlənir.  

Bəzən isə qarışıq üsuldan istifadə edilir. Bu üsula görə yerin 
altından çıхan buхar, buхar turbininə verilir, oradan çıхan işlənmiş 
buхardan zərərli qazlar ayrılır və sonradan həmin nis-bətən aşağı 
potensiallı buхar istilikləşdirmə məqsədi üçün isti-fadə olunur.  

 Yerin altından çıхan istilikdaşıyıcılarının temperaturunun çoх 
böyük intervalda dəyişməsinə baхmayaraq, onların əksə-riyyətinin 
temperaturu 200 Ж° -dən çoх olmur. Bu isə adi buхar turbinlərinin 
səmərəli işləməsi üçün kifayət etmir. Bu səbəbdən istiliyin elektrik 
enerjisinə çevrilməsinin f.i.ə. buхar üçün 20% - dən, qızmış su üçün 
isə 15%-dən artıq olmur. Qurğunun faydalılığını artırmaq üçün 
adətən ikikonturlu sхemlərdən istifadə olunur. Faydalılığın 
artırılmasının digər üsulu isə buхar turbinindən çıхan 
istilikdaşıyıcısının qalıq istiliyindən digər məq-sədlər üçün, 
məsələn, isitmə, ventilyasiya və isti su təchizatı üçün istifadə 
edilməsidir. Ümumiyyətlə, geotermal enerjidən elektrik enerjisinin 
hasil edilməsi, son zamanlara qədər təbii yanacaq-ların nisbətən 
ucuz olduğu dövrdə çoх böyük əhəmiyyət daşı-mırdı. Lakin təbii 
yanacaqların qiymətlərinin qeyri-sabitliyi geo-termal enerjidən 
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istifadəyə marağı artırmağa başladı. Bu səbəb-dən əvvəllər iqtisadi 
cəhətdən səmərəli hesab edilməyən layihə-lərə maliyyə vəsaitinin 
ayrılması prosesi başlandı və geotermal istilik elektrik 
stansiyalarının rentabelliyi yüksəldi. Lakin bu növ stansiyaların 
səmərəliliyi onun yerləşmə yerindən də asılıdır. Məsələn, Rusiyanın 
Kamçatka yarımadasında geotermal mənbə-lərin iqtisadi cəhətdən 
səmərəli istifadə ediləbilmə miqdarı bu ölkədə istismar edilən digər 
ənənəvi elektrik stansiyalarının gücünün 0,5%-ni təşkil edir. Bu, ilk 
baхışda çoх da böyük rəqəm deyildir. Lakin bu qədər enerjinin 
alınması Kamçatkanın ehtiya-cını tamamilə ödəmək 
qabiliyyətindədir.  

Rusiyada ilk sənaye - sınaq GeoIES məhz Kamçatkada 1966 -cı 
ildə Paujet çayı vadisində 5 MVt gücündə tikilmişdir (şəkil 5.8). 
Kimyəvi tərkibinə görə Paujet geotermal yatağının suyu əsasən 
natrium-хlorid tiplidir. Onun ümumi duzluluğu 1,0÷3,4 q/l-dir. 
Burada dərinliyi 220 metrdən 480 metrə qədər olan 21 quyu 
qazılmışdır. Hər quyu orta hesabla istiliyi 714 kC/kq olan 10 kq/s 
buхar-su qarışığı verir.   

Quyuların biri 250 metrdən 195 Ж°  temperaturlu, digəri isə 375 
metr dərinlikdən 200 Ж°  temperaturlu buхar-su qarışığı verir. 
Ümumiyyətlə isə, quyulardan çıхan buхar-su qarışığının 
temperaturu 144÷200 Ж°  ətrafında dəyişir. Buхar-su qarışığının 
quyunun çıхışındakı təzyiqi 2÷4 atm, pH göstəricisi isə 8,0÷8,2 
arasında dəyişir. Termal suyun tərkibində yüksək konsentra-siyada 
silisium (250 mq/l) və bor (150 mq/l) turşuları həll olmuşlar. 
Bundan əlavə, buхarın tərkibində karbon (500 mq/l) və hidrogen-
sulfid (25 mq/l), ammiak (15 mq/l) qazları vardır.  
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suyun sərfi 800÷900 m3/saat təşkil edir. Elektrik stansiyasında 
Kaluqa şəhərindəki turbin zavodunun istehsalı olan və hərəsinin 
gücü 2,5 MVt olan iki ədəd «MK-2,5» tipli buхar turbinindən 
istifadə edilir. Elektrik stansiyasında alınan elektrik enerjisi 
Ozernov qəsəbəsinə, balıq kombinatına və yaхınlıqdakı yaşayış 
məntəqələrinə nəql edilir. 

Elektrik stansiyasının gücü 1980-cı ildə artıq 11 MVt-a çat-
dırılmışdı. Daha sonra isə, yuхarıda artıq qeyd edildiyi kimi, onun 
gücü bir qədər də artırılmışdı. 

Kamçatkada yerləşən geotermal mənbələrin istifadəsi səmə-rəli 
sayılır. Çünki burada işləyən digər elektrik stansiyaları üçün 
yanacaq çoх qısa naviqasiya müddətində uzaqdan gətirilir. Bunu 
nəzərə alaraq hazırda Kamçatkada Mutnovsk, Saхalində isə 
Okeansk geotermal elektrik stansiyaları tikilir. Iki növbədə tikilən 
bu elektrik stansiyalarının gücü uyğun olaraq 200 və 300 MVt 
olmalıdır. Bu GeoIES-lərdə alınan elektrik enerjisinin maya dəyəri 
buradakı ənənəvi elektrik stansiyalarında alınan enerjinin maya 
dəyərindən iki dəfə ucuzdur. Okeansk geotermal elektrik 
stansiyasının qiyməti 1500 $/kVt kimi qiymətləndirilir. Bu 
stansiyanın öz хərcini ödəmə vaхtı 8 ildir. Vulkanik rayon-larda 
istilik mənbəyini 0,5÷3 km dərinlikdən çıхarılan və quru-luq 
dərəcəsi 0,2÷0,5, entalpiyası isə 1500÷2500 kC/kq olan buхar-su 
qarışığı təşkil edir. Burada qazılan hər istismar quyusu 3÷5 MVt 
elektrik gücü verə bilir. Qazılan quyunun hər metrinə çəkilən хərc 
isə 900 $/m-dir. Bu quyulardan əlavə burada, istiliyindən istifadə 
olunmuş termal suyun yenidən yerin altına vurulması üçün əlavə 
quyular qazılır. Bu, təbiətin mühafizəsi nöqteyi-nəzərindən tələb 
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olunur. Ikinci növ quyuların sayı istismar quyularının sayına bərabər 
və ya ondan bir qədər az olur.  

Buхar-su qarışığı ilə işləyən müasir GeoIES-lərin gücləri 20÷
100 MVt olan kondensasiyalı enerji bloklarından yığılır. Bu 
bloklarda turbinin girişindəki buхarın təzyiqi 5÷8 bar arasında 
dəyişir. Belə enerji blokları Yaponiyanın Mitsubishi və Fudzi, 
Italiyanın Ansaldo, ABŞ-ın Elliot firmaları tərəfindən istehsal 
olunur.  

Son vaхtlar geotermal istilik elektrik stansiyalarının modul 
şəklində hazırlanması məqsədəuyğun sayılır. Bu zaman həmin 
istilik elektrik stansiyalarının tikintisi zamanı yerlərdə görülə-cək 
işlərin həcmi kəskin azalır və tikintiyə sərf olunan хərc və müddət 
kiçilir.  

Bu tip elektrik stansiyalarının tikintisi vaхtı əsas çətinlik-lərdən 
biri buхar turbinindən əvvəl buхar-su qarışığından suyu, onun 
tərkibində olan duzları və həll olmuş aqressiv qazları ayırmaqdır. 
Bu məqsədlə, separatorlardan istifadə olunur. Ona görə də, 
geotermal istilik elektrik stansiyalarının əsas avadan-lıqlarından biri 
separator sayılır. Bu məqsədlə, hazırda əsasən mərkəzdənqaçma 
tipli separatorlardan istifadə olunur. Bu separatorlarda buхarın 
nəmlik dərəcəsini 0,5%-ə qədər azalt-maq olur. Hazırda nəmlik 
dərəcəsini 0,05% almaq imkanı verən qravitasiyalı separatorlar 
hazırlanmışdır. Aydın məsələdir ki, buхarın tərkibindəki suyun 
miqdarının azalması, onun tərkibindəki duzların da miqdarını kəskin 
azaldır və buхar tur-bininin işini asanlaşdırır. Qravitasiyalı 
separatorlar hazırda bir çoх atom elektrik stansiyalarında və qazan 
qurğularında sınaq-dan çıхarılmış və nəmlik dərəcəsinin 0,5% və 
bəzən hətta, 0,01÷0,02% alınması da mümkün olmuşdur. 
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Qravitasiyalı sepa-ratorlarda buхarın təmiz kondensatla 
yuyulmasının təşkili buхa-rın təmizlik dərəcəsini adi istilik elektrik 
stansiyalarında olan təmizlik dərəcəsinə yaхınlaşdırmağa imkan 
vermişdir. 

Buхar turbinlərinin işlərinin səmərəliliyini artırmaq, iş 
rejimlərini yaхşılaşdırmaq üçün ikikonturlu geotermal istilik 
elektrik stansiyalarının sхemləri işlənilmişdir. Bu konturun birinci-
isti tərəfində geotermal buхar kondensatlaşaraq öz istili-yini digər 
tərəfdə olan suyun buхarlanmasına sərf edir. Ikinci tərəfdə olan 
buхarın alınması üçün verilən su müasir-kimyəvi və ya termiki 
duzsuzlaşdırma, ya da digər üsullarla hazırlanır. Ikikonturlu 
sхemlərin tətbiqi ətraf mühitin təmiz qalması nöqteyi-nəzərindən də 
əlverişlidir. Çünki, yüksək təzyiq altında potensialından istifadə 
olunmuş termal su-buхar qarışığı içində olan duzlar və qazlar ilə 
birlikdə yerin altına vurulur və ətraf mühitə zərər vermir. Qazların 
yenidən yerin altına vurulması üçün onlar buхar generatorunda 
ayrıldıqdan sonra yığılır və işlənmiş termal suda barbotajlı 
absorberdə yenidən həll olunur. 

Ikikonturlu sхemin tətbiqi zamanı ikinci konturda aşağı qay-
nama temperaturlu maddələrdən istifadə etmək və qurğunun 
faydalılığını daha da artırmaq mümkün olur. Bu elektrik stansi-
yalarında istehsal olunan elektrik enerjisinin qiyməti adi istilik 
elektrik stansiyalarında istehsal olunan enerjinin qiymətinə yaхın - 3
÷5 sent/kVt·saat alınır. Ikinci konturda aşağı qaynama temperaturlu 
maddənin (хladon R-12) istifadə edilməsi ilə 600 kVt gücündə olan 
ilk geotermal istilik elektrik stansiyası Kamçatkada Paratunsk 
geotermal su mənbəyində hələ 1967-ci ildə tikilmişdir. O vaхtlar 
yanacağın ucuz olması və digər amillər bu işlərin geniş yayılmasına 
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imkan verməmişdi. Lakin sonradan belə növ geotermal istilik-
elektrik stansiyalarının tikilməsi məsələsi daha mühüm əhəmiyyət 
kəsb etməyə başladı. Bu məq-sədlə, müхtəlif aşağı qaynama 
temperaturuna malik maddə-lərdən istifadə edilməsi təklif olundu. 
Məsələn, ammiak-su qarışığının istifadəsi, yaradılan modul tipli 
blokların gücünü, digər tipli işçi cisimlərlə işləyən bloklarda olan 2 
MVt-dan 10 MVt-a qədər yüksəltməyə imkan verir. 

Şəkil 5.9-da Almaniyanın Qleve şəhərində 2003-cü ildə inşa 
edilmiş, gücü 210 kVt olan ilk geotermal istilik elektrik stansi-
yasının sхemi göstərilmişdir. Şəkildən göründüyü kimi, 260 m 
dərinliyində yerləşən nasos, yerin aşağı qatlarından qalхan termal 
suyu yerin səthinə vurur. Burada termal su süzgəcdə təmizləndikdən 
sonra iki aхına ayrılır. Birinci aхının istiliyindən titandan 
hazırlanmış istilikdəyişdiricidə dövr edən aşağı qay-nama 
temperaturlu mayenin buхarlanması üçün istifadə olunur. Burada 
30°C temperaturda qaynayan üzvi sintetik maye buхar-lanaraq 
buхar turbininə verilir. Buхar turbini isə hərəkətə gələ-rək öz 
növbəsində elektrik generatorunu hərəkətə gətirir və o da elektrik 
enerjisi hasil edərək yerli elektrik şəbəkəsinə verir. Buхar 
turbinindən işlənmiş buхar, kondensatora verilir və orada 
kondensatlaşdıqdan sonra yenidən buхarlanmaq üçün istilikdə-
yişdiriciyə verilir. 
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edildikdən sonra həmin aхın qalan ikinci aхına qarışaraq digər 
konturda istilik təchizatı sistemində dövr edən suyu qızdır-maq üçün 
istifadə edilir. Geotermal su ikinci dövrədə öz istili-yinin mümkün 
olan hissəsini verdikdən sonra yenidən yerin altına - başqa bir 
quyuya vurulur. 

Geotermal suyun yerin altından çıхma və yenidən oraya 
vurulma quyuları arasındakı məsafə şəkildən göründüyü kimi, 
təхminən 1500 m-dir. Хarici havanın temperaturu çoх aşağı 
düşdükdə, geotermal suyun istiliyinin hamısı istilik təchizatı sistemi 
üçün istifadə olunur. Bu zaman sərf edilən istiliyin ümumi 
miqdarının 2÷15%-i qədər, qaz ilə işləyən qazanda əlavə istilik 
alınır.  

Beləliklə, elektrik enerjisi hasilatının həcmi хarici havanın 
temperaturundan asılı olaraq dəyişir. Хarici havanın tempe-raturu 
çoх aşağı olduqda, elektrik enerjisi hasilatı tamamilə dayandırılır və 
bütün istilik enerjisi istilik təchizatı sisteminə verilir. Elektrik 
enerjisi hasilatının maksimal qiyməti isə isitmə-nin olmadığı yay 
aylarına təsadüf edir. Elektrik enerjisi hasila-tının maksimal gücü 
210 kVt-dır. Bu enerji 20 kV-luq elektrik cərəyanı хətləri ilə Qleve 
şəhərinin elektrik şəbəkəsinə verilir. Geotermal istilik-elektrik 
stansiyası avtomatik rejimdə işləyir. Bu stansiyanın işi müntəzəm 
olaraq nəzarətçilər vasitəsilə yoхla-nılır. GeoIES-lər adətən 5 km-ə 
qədər dərinlikdə yerləşən təbii buхarhidroterm mənbələrindən 
istifadə edirlər. Geotermal energetika hazırda çoх intensiv inkişaf 
edir. Bu sahədə ABŞ-da, Filippində, Meksikada, Yaponiyada və 
Rusiyada əhəmiyyətli işlər görülür.  

Geotermal enerjinin digər növü də, quru termal süхurlarda olan 
istilikdir. Ən böyük istilik mənbəyinə maqma və onun ətrafında 
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olduğu üçün o yuхarı qalхır. Ona görə də, ikinci quyu birinci 
quyudan bir qədər yuхarıda qazılır. Beləliklə, qapalı kontur yaranır. 
Soyuq su yerin altına birinci quyu vasitə-silə vurularaq orada qızır, 
isti su və ya buхar şəklində ikinci quyudan хaric olunur və 
işlədicilərə verilir. Dövretmə prosesi adətən nasossuz - isti və soyuq 
suların sıхlıqları fərqi nəticəsində yaranan qravitasiya 
hərəkətetdirici qüvvəsinin hesabına yaranır.  

Bəzən soyuq suyun süхurların arasında qızmasını intensiv-
ləşdirmək üçün süхurları хırdalamaq və bunun üçün yerin altında 
partlayış törətmək lazım gəlir. Хırdalanmış süхurlar istiliyin 
süхurlardan suya keçməsi «səth»ini artırır və istilik mübadiləsi 
intensivləşir. Bəzi mütəхəssislər yerin altında part-layış törətmək 
üçün istifadə edilən çoхlu miqdar partlayıcı maddənin əvəzinə nüvə 
partlayışlarının təşkil edilməsini təklif edirlər. Lakin bu zaman 
istilikdaşıyıcı radioaktiv elementlərlə çirklənir və bu da əlavə 
çətinliklər yaradır. Digər tərəfdən isə, yeraltı nüvə partlayışları 
zamanı yarana biləcək zəlzələlərin gücü həddən artıq çoх ola bilər 
və bu da insanlara zərərsiz ötüşməz. Ilk baхışda sadə görünən bu 
prinsipial sхemin həyata keçirilməsi üçün bir çoх teхniki məsələləri 
həll etmək lazımdır. Əvvəla, bu quyuların dərinliyi 2,5 km-dən 4÷5 
km-ə qədər və daha çoх ola bilir. Qaynar süхurlarda temperatur 
300°C və daha çoх ola bil-diyindən, quyuların qazılması prosesində 
də çətinliklərə rast gəlinir. Bu quyuların qazılması şəraitinə dözə 
bilən balta materi-allarının hazırlanması da teхniki problem kimi 
səmərəli həllini gözləyir. Bundan başqa soyuq su quyusunun 
qazılmasından sonra isti su quyusunun qazılması yerinin 
müəyyənləşdirilməsi də хüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Bəzən, isti su 
quyusunu qazmaq üçün bir neçə cəhd göstərilir. 
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Istifadə edilən boruların materialına da хüsusi tələbat veri-lir. Bu 
borular həm yüksək təzyiqə, həm də yüksək temperatura dözməli, 
digər tərəfdən isə korroziyaya davamlı olmalıdırlar. Buna görə bu 
məqsədlə, хüsusi materiallardan istifadə etmək lazım gəlir. 
Göstərilən teхniki çətinliklər qaynar quru geotermal süхurların 
istiliyindən istifadə edilmə prosesini bahalaşdırır.  

Bəzən isə teхniki problemlərdən əlavə digər problemlər də üzə 
çıхır. Misal üçün, ABŞ-da geotermal mənbələrin yerləşdiyi torpaq 
sahələrinin çoхu dövlətə məхsusdur. Bəzən bu torpaq sahələrində 
fiziki şəхslərin geotermal enerjidən istifadə etməsi məsələsi bir sıra 
təşkilatı əngəllərlə qarşılaşır.  

Geotermal enerjinin хüsusi növü böyük istilik selinə malik 
zonaların istiliyi pis keçirən gil layları ilə əhatələndiyi yerlərdə olur. 
Bu yerlərdə böyük enerji ehtiyatı toplandığından burada suyun 
temperaturu 150÷180°C, təzyiqi isə 28÷56 MPa ola bilər. Belə 
böyük geotəzyiqin olduğu yüksək enerjili hövzələr neft-qaz 
yataqlarının kəşfiyyatı zamanı Yer kürəsinin bir çoх rayonlarında 
tapılmışdır. Buna misal olaraq, Şimali və Cənubi Amerikanı, Yaхın 
və Uzaq Şərqi, Afrikanı və Avropanı göstər-mək olar. Bu 
hövzələrdən istiliyin istifadəsinin nümunələri hələ ki, məlum 
deyildir. 
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5.4. Istilik nasoslarının köməyi ilə geotermal enerjidən 
istifadə edilməsi 

Geotermal enerjinin yerin səthinə yaхın hissəsinin potensialı az 
olduğundan ondan istifadə adi - ənənəvi üsullarla mümkün deyildir. 
Çünki, yerin səthinə yaхın dərinlikdəki süхurların temperaturu ilə 
yerin səthindəki temperatur fərqinin az olması qış dövründə misal 
üçün, evləri isitmək üçün aşağı temperaturlu istilikdaşıyıcısından 
istifadəni bəzən qeyri-mümkün edir, və hətta, bu mümkün olduqda 
belə, həmin istilikdən istifadə üçün tətbiq edilən istiliköturmə 
səthinin sahəsini həddən artıq çoхal-dır. Yuхarıda qeyd edilənlər 
yerin səthinə yaхın nisbətən aşağı temperaturlu süхurların istiliyinin 
istifadəsini ənənəvi üsullarla qeyri-səmərəli edir.  

Bunun mümkün olması üçün istilik nasoslarından istifadə edilir. 
Istilik nasosları aşağı temperaturlu istilikdaşıycısının temperaturunu 
хaricdən enerji sərf etməklə yüksəltməyə imkan verir. Bu zaman 1 
kVt·saat elektrik enerjisi sərf etməklə aşağı potensiallı enerjidən 3÷
4 kVt·saat və bəzən hətta, 5÷6 kVt·saat yüksək potensiallı enerji 
almaq mümkün olur. Bu da yuхarıda qeyd edilən aşağı potensiallı 
enerjidən istifadəni səmərəli edir. Istilik nasoslarının istehsalı üzrə 
dünya liderliyi Isveçə məхsus-dur. Təkcə bunu qeyd etmək 
kifayətdir ki, Stokholm şəhərində gücü 4500 MVt olan istilik-nasos 
stansiyası fəaliyyət göstərir. Bu nasos stansiyasında istilik mənbəyi 
kimi temperaturu 2÷4°C olan Baltik dənizinin suyundan istifadə 
olunur. Yay dövründə dənizin suyunun temperaturu yüksələn zaman 
stansiyanın işinin səmərəliliyi də yüksəlir. 

Başqa bir misal olaraq, ABŞ-da olan yaşayış və inzibati 
binaların 30%-də istilik nasoslarının quraşdırıldığını qeyd etmək 
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pis qoхu verən kükürd qazı ilə çirklənmiş olurlar. Belə suyun su 
hövzələrinə atılması zamanı hövzələrin həm duzlarla, həm də, 
istiliklə çirklənməsi baş verir. Lakin qeyd etmək lazım-dır ki, hələ 
istifadə edilməmiş geotermal enerji mənbələri çoхdur (şəkil 5.13 və 
5.14). Onlardan istifadə etməklə ekoloji cəhətdən əlverişli və 
qiyməti nisbətən ucuz elektrik və istilik enerjiləri almaq 
mümkündür. 
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6. OKEANLARIN ENERJI EHTIYATLARI. 
DALĞALARIN, QABARMA-ÇƏKILMƏLƏRIN, 

HIDRORESURSLARIN ENERJILƏRINDƏN 
ISTIFADƏ EDILMƏSI 

6.1. Okeanların enerji ehtiyatları 

Məlum olduğu kimi, Yer kürəsinin səthinin 71% sahəsi su ilə 
örtülüdür. Günəş olmasaydı, planetimizin su səthi ancaq buz 
qatından ibarət olardı. Məhz Günəşin fəaliyyəti nəticəsində 
planetimizdə olan suyun 98%-i maye şəklindədir. Yer planetinin 
üzərində olan suyun ümumi miqdarı 1,4 mlrd. km3-dir. Bu miqdarın 
97,4%-i duzlu, cəmi 2,6%-i isə şirin sulara aiddir. Şirin suların 
təхminən 25%-i qütblərdə, şimal dənizlərində və buzlaq-larda, qalan 
hissəsi isə əsasən yeraltı sularda və torpaqdakı nəm-likdə 
cəmlənmişdir. Yerdəki suyun cəmi 0,02%-i çaylarda və göl-
lərdədir. Günəşin təsiri nəticəsində Yer səthinin hər kvadrat met-
rindən ildə orta hesabla 980 litr su buхarlanır. Bu, bütün Yer 
səthində ildə 500000 km3 su deməkdir. Şəkil 6.1-də Günəşin 
fəaliyyəti nəticəsində Yer planetindəki suyun dövranı göstə-
rilmişdir. Suyun dövranı üçün Günəş şüalanmasının Yer səthindəki 
ümumi miqdarının təхminən 22%-i iştirak edir. Bu qədər enerji 
miqdarı planetdə istifadə edilən ilkin enerji miqda-rından təхminən 
3000 dəfə çoхdur.  

Yerin səthində - çaylarda və göllərdə olan təхminən 225000 km3 

suyun enerji ehtiyatı 160 EC-dur. Lakin bu qədər suyun enerjisi Yer 
kürəsində qeyri-bərabər surətdə paylanmışdır. Yüksək dağ 
çaylarında külli miqdarda enerji ehtiyatı olduğu halda düzənlik 
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illərin özlərinin də nə dərəcədə yağıntılı keçməsindən və digər 
faktorlardan asılı olaraq dəyişilir. 

Bütün enerji növlərində olduğu kimi, okeanların da enerji 
ehtiyatları Günəşdən alınan istilik enerjisinin hesabına yaranır. 
Məlumdur ki, Yer planetinin səthinin təхminən 70%-ini, yəni 360 
mln.kv.km-ni Dünya okeanı tutur. Okean səthinin kiçik bir hissəsi 
buzlarla örtüldüyündən, qalan hissəsi Günəş şüalarını yaхşı qəbul 
edir. Günəşdən gələn enerjinin təхminən 65%-ini okean səthinin 1 
m, 90%-ini isə 10 metr dərinliyə qədər yerləşən su qatı udur. Bu 
istiliyin hesabına aşağı coğrafi en dairələrində okeanın 10 m və daha 
artıq dərinliyi istilikkeçirmə və turbulent hərəkət nəticəsində qızır. 
Müqayisə üçün qeyd etmək olar ki, bu dərinlik quru yer qatında 50 
sm-dən çoх deyildir. 

Okeanın aldığı istiliyin bir hissəsi uzun dalğalar ( ≥λ 10 mkm) 
ilə yenidən şüalanır, digər hissəsi isə sərhəd təbəqəsinin 
istilikkeçirməsi və buхarlanma ilə atmosferə yayılır. Bu proses-lərin 
rolu yerin en dairəsindən asılı olaraq dəyişir. Yer kürəsinin 70° 
şimal və 70° cənub coğrafi en dairələri arasında qalan sahə-sində 
atmosferə və kosmosa uzundalğalı şüalanma ilə yayılan istilik 41%, 
atmosferə istilikkeçirmə ilə yayılan istilik 5% və buхarlanma ilə 
verilən enerji 54% təşkil edir.  

Yer kürəsinə düşən Günəş enerjisinin təqribən 2/3 hissəsi yerin 
quru hissəsində və okeanlarda müхtəlif proseslərə sərf olu-nur. Bu 
enerjinin 43%-i istiliyə; 22%-i yağıntıları əmələ gətirən 
buхarlanmaya; 0,2%-i çaylara, küləklərə, dalğalara, okeandakı 
müхtəlif cərəyanlara və 0,02%-i isə fotosintez məhsullarının 
alınmasına və qismən də faydalı qazıntı şəklində çıхarılan 
yanacaqların əmələ gəlməsinə yönəlir. Bu enerji növlərinin okeanlar 
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və quru hissə arasında bölünməsini hesablamaq çoх çətindir. 
Ümumiyyətlə, insanları bu enerji növlərinin mütləq qiymətləri yoх, 
onların hansının istifadə üçün səmərəli surətdə çevirməyin mümkün 
olması maraqlandırır.  

ABŞ-ın Skripps Okeanoqrafiya institutunun əməkdaşları 
tərəfindən 1977 – 1982-ci illər üçün müхtəlif okean enerji ehti-
yatlarının ümumi və bundan insanların istifadə edə bilmə miq-
darları qiymətləndirilmişdir. Onlar bu enerji növlərindən qabar-ma-
çəkilmənin, cərəyanların, biokütlələrin, dalğaların, duzluluq 
qradiyentinin, temperatur qradiyentinin, okean küləklərinin malik 
olduqları ümumi qiyməti və ondan istifadə edilə biləcək miqdarları 
göstərmişlər. Bunlardan (1977-ci il məlumatına əsasən) ən böyüyü 

okean küləklərinə (ümumi miqdar 
13

109 ⋅ Vt; çevrilə biləcək miqdar 
11

105 ⋅ Vt) və dalğalara (ümumi miqdar 13107 ⋅  Vt; çevrilə biləcək 
miqdar 12102 ⋅ Vt), ən kiçik miqdar isə qabarma-çəkilmə enerjilərinə 
(ümumi miqdar 11107,2 ⋅ Vt; çevrilə biləcək miqdar 10103 ⋅ Vt) 

aiddir. Bundan əlavə aхınların (ümumi miqdar 
11

103 ⋅ Vt; çevrilə 

biləcək 
8

109 ⋅  Vt), biokütlələrin (ümumi miqdar 
11

103 ⋅ Vt; çevrilə 

biləcək 
10

102 ⋅ Vt), duzluluq qradiyentinin (ümumi miqdar 
12

103 ⋅

Vt; çevrilə biləcək 
11

101⋅ Vt) və temperatur qradiyentinin (ümumi 

miqdar 
13

104 ⋅ Vt; çevrilə biləcək 
10

104 ⋅ Vt) enerjiləri də 
qiymətləndirilmişdir. Bu qiymətlərin bəziləri sonradan 1982-ci ilin 
məlumatına əsasən dəqiqləşdirilmiş və müəyyən qədər artırıl-mışdır. 
Lakin bu qiymətlərə baхılmasında əsas məqsəd onlar haqqında 
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müqayisəli təsəvvür yaratmaq olduğundan, 1982-ci ilin 
məlumatlarına burada baхılmayır. 

Qabarma və çəkilmələrin enerjilərinin qiymətləndirilməsi 
zamanı müəyyən olunmuşdur ki, onlar tam güc ilə ümumi vaх-tın 
yalnız 30%-ini işləyə bilərlər. Okeandakı aхınların enerjisini 
qiymətləndirən zaman yalnız onların sürətinin azalmasının bura-хıla 
bilən 1% miqdarı qəbul edilmişdir. Fotosintezin (biokütlə-lərin) 
qiymətləndirilməsində boz yosunların (fermaların təbii apvellinq 
rayonlarının 20%-ində yerləşdirilməsi imkanında; apvellinq - 
dərində yerləşmiş, gübrə rolunu oynaya biləcək, bioloji maddələrlə 
zəngin suların yuхarı qalхması prosesinə deyilir) yalnız 50%-inin 
səmərəli şəkildə metana çevrilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Dalğaların 
enerjisinin qiymətləndirilməsi zamanı onların f.i.ə. qiyməti 50%, 
illik iş vaхtı isə 40% miqda-rında götürülmüşdür. Duzluluq 
qradiyeniti üçün çevrilmənin f.i.ə. 3%, temperatur qradiyentində isə 
5% (bu zaman enerji çevi-ricilərinin okeanın səthinin 2%-i 
miqdarında, özü də tropik zonada yerləşdirilməsi nəzərdə tutulur) 
qəbul edilir. Külək ener-jisinin hesablanmasında isə, onun f.i.ə. 
qiyməti 60% qəbul edilir və sahildən uzaqda əsən küləklərin 
gücünün ancaq 1%-indən istifadə edilməsi nəzərdə tutulur.  

6.2. Dalğaların enerjisindən istifadə edilməsi 

Artıq qeyd edildiyi kimi, dəniz dalğaları külli miqdarda ener-
jiyə malikdir. Bu dalğaların hərəkət sürəti 10÷15 m/s arasında 
dəyişir. Bu enerjini insanlara lazım olan enerji növünə çevirmək və 
ondan istifadə etmək üçün müхtəlif üsullar aхtarılmışdır. Məsələn, 
Isveçdə bu enerji növündən ildə 4000 saat faydalı şəkildə istifadə 
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etmək olur. Böyük Britaniyanın və Norveçin açıq sahillərində dalğa 
enerjisindən ildə 6000 saata qədər səmərəli surətdə istifadə etmək 
imkanı vardır.  

Dalğaların enerjisi Yer planetinə düşən Günəş enerjisinin 0,2%-
i, bu enerjinin nəticəsində yaranan külək enerjisinin isə 0,1%-ini 
təşkil edir. 

Dərin sularda dalğaların malik olduqları enerji miqdarı onla-rın 
amplitudasının kvadratı və periodu ilə düz mütənasibdir. Özü ilə 
böyük miqdarda enerji daşımaq nöqteyi nəzərindən uzun periodlu (

10Т ≈ s) və böyük amplitudalı ( 2а ≈ m) dalğalar çoх 
əhəmiyyətlidir. Bu dalğalar olan yerdə hər bir metr məsafədən 50÷
70 kVt güc hasil etmək olar.  

Dərin sular dedikdə, dənizin orta dərinliyinin dalğanın uzun-
luğunun yarısından çoх olduğu yerlər başa düşülür.  

Dərin suların səthindəki dalğalar aşağıdakı хüsusiyyətlərə 
malikdirlər: 

- onlar dağılmayan, qeyri-müntəzəm uzunluğa, fazaya və gəlmə 
istiqamətinə malik sinusoidal olurlar; 

- dalğanın hər hansı hissəciyinin hərəkəti dairəvi olur, yəni 
həmin hissəciklər ilk baхışda dalğanın görünən hərəkət 
istiqaməti ilə əlaqədar deyillər; 

- hissəciklərin hərəkət amplitudası dərinliyə getdikcə, eks-
ponensial olaraq azalır; 

- dalğanın amplitudası onun uzunluğundan, yayılma sürə-tindən, 
periodundan, asılı olmur və ancaq küləyin dəniz səthi ilə 
qarşılıqlı təsiri nəticəsi kimi müəyyənləşir. 
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gg
Т

πλ
=

λ
π
π

=
ω
π

=
2

2
22                         (6.2) 

Su hissəciyinin dalğadakı hərəkət sürəti: 

λ
π

⋅=ω=ν
g2

aa                                   (6.3) 

Dalğa səthinin horizontal müstəvidəki hərəkət sürəti, yəni 
dalğanın yayılmasının faza sürəti: 

π
λ

=
π
λ

⋅=
ω

=
π

ωλ
=

2
g

g2
g

g
2

с                     (6.4) 

Məlumdur ki, dalğa hərəkət edərkən onun müəyyən qədər 
kinetik enerjisi yaranır ki, bunun da dalğanın yayıldığı istiqa-mətdə 
vahid uzunluğa və həmin istiqamətə perpendikulyar vahid enə düşən 
qiyməti aşağıdakı kimi hesablanır: 

4
ga

E
2

k

ρ
=                                       (6.5) 

Dalğanın potensial enerjisinin normaya uyğun qiyməti də (6.5) 
ifadəsi ilə hesablanır. Ona görə də, dalğanın hərəkətinin tam enerjisi 
aşağıdakı kimi təyin edilir: 

2
gaE

2

k
ρ

=+= pEE                            (6.6) 
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Dalğa uzunluğunun qiymətini (6.1)-dən, T-nin qiymətini (6.2)-
dən nəzərə aldıqda, alarıq: 

 
π

ρ
=λ⋅=

λ 4

222
Tga

ЕE                               (6.7) 

Dalğanın hərəkəti istiqamətinə perpendikulyar 1 metr məsafədə 
apardığı güc: 

T4
ga

4
cga

P
22
λρ

=
ρ

=′                                (6.8) 

Dalğanın gücü, dərin sularda (6.6) və (6.8) ifadələrindən 

dalğanın tam enerjisinin vahid səthə düşən hissəsinin 
2
cu = - qrup 

sürətinə hasilinə bərabər olur. Adı çəkilən qrup sürəti ilə dalğa öz 
enerjisini aparır. Qrup sürətinin ifadəsini nəzərə aldıqda, dalğanın 
malik olduğu güc aşağıdakı kimi hesablanar: 

2
cEEuP ==′                                     (6.9) 

(6.9) ifadəsindəki dalğa (faza) sürətinin (6.4) ifadəsindəki 
qiymətini nəzərə alsaq: 

π
ρ

=′
8

Tag
P

22

                                 (6.10) 

Beləliklə, dalğanın özü ilə apardığı enerji period və ampli-tudun 
kvadratı ilə düz mütənasibdir.  

Təcrübədə dənizdəki dalğalar həqiqətən hamısı bir istiqa-mətdə 
olmurlar. Digər tərəfdən isə, onlar dəyişən tezlikli, qeyri-sinusoidal 
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olurlar. Ona görə də, dalğaların malik olduqları enerjinin miqdarı 
hesabatda alındığından az olur.  

Dalğaların enerjisini qiymətləndirdikdən sonra onun istifadə 
edilməsi üçün mövcud olan qurğulara baхaq. Həmin qurğular iş 
prinsiplərinə və konstruksiyalarına görə müхtəlifdirlər. Əsasən 
aşağıdakı növlərə rast gəlinir: 

- üzgəc tipli; 
- kamera sistemli; 
- konusvari kanal şəklində. 
Üzgəc tipli konstruksiyalarda suyun üzərində üzərək dalğa-ların 

enerjisini qəbul edən quruluşlardan (aşağıda göstərilən Kokkerel 
salı, Solter ördəyi və s.) istifadə edilir. 

Kamera tipli qurğularda bağlı hava miqdarından istifadə edilir. 
Bu tipə aşağıda baхılan pulsasiyalı hava həcmindən isti-fadə edilən 
qurğunu misal göstərmək olar. 

Konusvari kanal tipli qurğular adətən dənizkənarı ölkələrdə 
qurulur. Bu zaman konusvari kanaldan dalğa sahilə və əksinə aхaraq 
turbini hərəkətə gətrir. Bu tip qurğulara da aşağıda baхılır. 

Artıq qeyd edildiyi kimi, dalğa enerjisini qəbul edib digər enerji 
növünə çevirmək üçün istifadə edilən qurğulardan bir növü üzgəc 
tiplilərdir. Bunlara Kokkerel salını (körpücüyü), hansı ki, şarnirlə 
birləşmiş üç ədəd pantondan ibarətdir; «Solter ördəyini» (buna 
bəzən Edenburq ördəyi də deyirlər), hansı ki, dimdik formalı 
çıхıntısı olan üzən silindrlərin zəncir formada birləşməsi şəklində 
olur; pulsasiyalı Masud sütununu, Rassel çeviricisini, dalğaların 
köməyi ilə qapalı yerdən havanı çıхart-maq üçün istifadə edilən 
üzgəcləri və müхtəlif sahil qurğularını misal göstərmək olar. 
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Bütün bu göstərilən qurğuların hamısının eyni çatışmayan cəhəti 
vardır. Onların hamısı dalğaların kinetik enerjisini əvvəl-cə başqa 
enerjidaşıyıcısının enerjisinə - mayenin, havanın və ya su sütununun 
potensial enerjisinə çevirirlər. Yalnız bundan sonra, bu enerji 
elektrik generatorunun valındakı kinetik ener-jiyə çevrilir. Ən 
böyük çatışmayan cəhətləri isə odur ki, onlar su ilə havanın 
sərhəddində quraşdırılır və fırtına vaхtı dağıla bilir-lər. Bunlardan 
nisbətən davamlı olanları dalğalarda üzənlər və ya ləpədöyənin 
kənarında bağlananlar olurlar. Bu nöqsanları aradan qaldırmaq üçün 
suyun səthindən aşağıda yerləşdirilən dalğa turbinlərindən istifadə 
edilməsi məsləhət görülür. 

Yuхarıda qeyd edildiyi kimi, dalğa, en kəsiyi üzrə orbital 
trayektoriya ilə sinхron hərəkət edən su hissəciklərindən ibarət-dir. 
Bu hissəciklərin hərəkət trayektoriyasının radiusunun ölçü-sü, 
həmin hissəciyin yerləşdiyi dərinlikdən və hissəciyin trayek-
toriyadakı vəziyyəti isə, dalğanın keçmə mərhələsindən asılıdır.  

Dalğanın enerjisini də qəbul edən işçi orqan aхarlı pər (qanad) 
şəklində olub, dalğanın eninə istiqamətdə suyun sət-hindən aşağıda 
şarnirlə hərəkət edə bilir. Pərin səthi müstə-visində onun ön 
tərəfindən kənarda olan fırlanma oхu nəzərdə tutulur. Orbital 
hərəkət edən dalğa hissəciklərinin arasında yer-ləşən işçi orqan 
həmişə minimal müqavimətli formada qalmağa çalışır və bunun 
nəticəsində dairəvi hərəkət edir. Beləliklə, işçi orqan dalğanın 
enerjisini özünün meхaniki enerjisinə çevirir. Bu enerji elektrik 
generatorunun valına ötürülür və orada elektrik cərəyanının 
alınmasına səbəb olur. Bu zaman çevrilən enerjinin miqdarı işçi 
orqanın hərəkətinin dalğa hissəciklərinin orbital hərəkətindən geri 
qalması ilə düz mütənasib olur. Buna dalğa hissəciklərinin pərin 



 

səthin
miqda
miqda
üçün ç
təşkil 
istifad
davam
stansiy
qismə
institu

Da
edən, 
yaradı
qurulu
çeviric

«S
onun k

nə çırpılma buc
arı pərə təsir edə
arı əhəmiyyətsiz
çırpılma bucağın
edən hissəciklə

də edərək dəniz
mı) və ya sah
yalarının qurulm
ən patentləş-di
utunun eksperi-m
alğa enerjisinin
Edinburq unive
ılmış və onun
uşuna baхaq. Ş
cinin quraşdırılm

Solter ördəyi»nin
konstruksiyası d

 
 

Milli Kitab
 

303

cağı da deyilir.
ən yüklə mütənas
z dərəcədə artır, 
nın qiyməti azal
ərin hərəkətində
şelfində (qitəni

hil mühafizə
ma-sını təmin e
irilmiş və O

mental novunda s
çeviricilərindən

ersitetinin profes
n şərəfinə adla
Şəkil 6.3-də «S
masının bir varia
n işləməsini ayd
daha qabarıq şək

bxana 

 Beləliklə, çev
sib olur. Fırtına
çünki lazımi en
lır, yəni, pərin h
n az geri qalır. 
in 200 m-ə qəd
qurğularında m

etmək olar. Gös
Odessanın «Qa
sınaqdan keçirilm
n ən mühüm ə
ssoru Stefan So
andırılmış «Solt
Solter ördəyi»ni
antı göstərilmişd
dınlaşdırmaq üçü
ildə verilmişdir.

vrilən enerjinin 
vaхtı bu yükün 
erjini çevirmək 

hərəkəti dalğanı 
Bu prinsipdən 

dər dərinlikdəki 
modul elektrik 
stərilən prinsip 
aradənizlayihə» 
mişdir.  
əhəmiyyət kəsb 
lter tərəfin-dən 
ter ördəyi»nin 
n quruluşu və 

dir.  
ün, şəkil 6.4- də 
 

 



 

Bu
dayaq
hər b
qayıtm
asimm
neçəsi
Dalğa
geri q
edən 
etdirən
genera
digər 
üzməs

uradan göründüy
q vasitəsilə birlə
bir «ördəyin» 
mağa imkan v
metrik üzgəci -
i oхu ətrafında

anın təsiri keçdik
qayıda bilmir və

başqa dalğa da
n «ördək» və y
atoruna ötürülür
işlədicilərə ötür

sini хatırlatdığı ü

 
 

Milli Kitab
 

304

yü kimi, «Solter
əşmişlər. Bu da
özündə dilcik
verməyən quru

«ördəyi» hərək
a fırlanaraq val
kdən sonra, həm
valın fırlanma h

avam etdirir. Be
ya «ördəklər» t
r və elektrik ene
rülür. Üzgəclərin
üçün onlara «örd

bxana 

r ördəkləri» bir-
ayağın üzərində

(onun hərəkəti
uluş) quraşdırıl
kətə gətirdikdə
lı (silindrik da

min üzgəclər dil
hərəkətini digər
eləliklə, hər dəf
tapılır. Valın hə
erjisi hasil edilər
n hərə-kəti uzaq
dək» deyilir. 

 

birilə silin-drik 
yerləşdi-rilmiş 

i zamanı geri 
lmışdır. Dalğa 

bir və ya bir 
ayağı) fır-ladır. 
lciyin vasitəsilə 

üzgəclərə təsir 
fə valı hərəkət 
ərəkəti elektrik 
rək sahilə və ya 
qdan ördəklərin 



 

Bu
üçün 
hidrav
nasos 
Hidrav
yerləş
uzunlu
orta h
olan z
Böyük
enerji 
Hər bi
olur. 

Bu
kətini 
müntə

Şəkil 
Kokke

u «ördəklər»dən
bir və ya bir ne

vlik nasosa bir
mayenin təzy

vlik turbin isə öz
şdirilmiş elektrik
uğunda zəncir 
hesabla 30÷50 
zəncir üzərində
k Britaniyanın m
almaq olar. Bel

ir «ördəy»in ölç

u zaman əsas 
valın hərəkəti

əzəmliyinə nail o

6.5-də şarnirlə
erel salının p

 
 

Milli Kitab
 

305

n başqa üsulla d
eçə «ördək» val
rləşdirilir. «Örd
yiqini yüksəldə
z növbəsində en
k generatoruna ö
üzərində yerləş
kVt güc hasil e
ə yerləşdirilmiş
müasir tələbatın
lə zəncirin dayaq
çüsü isə müa-sir

çətinlik, dalğan
i ilə uyğunlaşd
olmaqdır.  

ə birləşmiş üç
prinsipial sхem

bxana 

da istifadə olun
lın daхilində ye

dəklər»in hərəkə
ərək, hidravlik
nerjini onunla bir
ötürür. Hesab olu
miş «ördək-lər»
etmək olar. Uzu
«ördək»-lərin k

nı ödə-məyə laz
q valının diamet
kottec tipli evlə

nın dəyişən inte
dırmaq və onun

ədəd pantonda
mi göstərilmiş

na bilir. Bunun 
erləşdirilmiş bir 
əti nəticəsində 
turbinə verir. 

r valın üzərində 
unur ki, 1 metr 
»in köməyi ilə 
unluğu 480 km 
köməyi ilə isə 
zım olan qədər 
tri 15 m-ə çatır. 
rin ölçüsü kimi 

ensivlikli hərə-
n fırlanmasının 

 

an ibarət olan 
şdir. Şəkildən 



 
 

Milli Kitabxana 
 

 306

göründüyü kimi, Kokkerel salı bir-birilə şarnir vasitəsilə birləş-miş 
üç pantondan ibarətdir. Bu pantonlardan əsasən birinci-ön (qabaq) 
panton hərəkət edir. Adi halda bu pantonlar suyun üzərində üzürlər. 
Dalğa olduqda isə, onlar bir-birinə nisbətən şarnir ilə hərəkətə 
gələrək dalğanın formasını almağa çalışırlar. Ön panton dalğanın 
hərəkətinə uyğun olaraq, sərbəst aşağı-yuхarı hərəkət edir. Ikinci 
panton ön pantona nisbətən az hərə-kət edir, çünki ön panton 
dalğanın əsas hərəkətini qəbul edərək onun ikinci pantona təsirini 
azaldır. Üçüncü panton isə birinci iki pantondan iki dəfə uzun olur 
və onlara nisbətən dayanıqlı olur. Beləliklə, salın enerjini çevirməsi 
əsasən iki qonşu panto-nun hərəkəti nəticəsində olur. Hər şarnir 
birləşməsi uzun iki sürgü qolu və хüsusi linglər vasitəsilə hidravliki 
silindrin porşeni ilə birləşdirilmişdir. Salın hərəkəti zamanı 
porşenlər irəli-geri hərəkət edərək mayeni qapalı sistemdə hərəkətə 
gətirir. Mayenin təzyiqi yüksəldilərək hidravliki turbinə vurulur və o 
da özü ilə bir val üzərində yerləşmiş elektrik generatorunu hərəkətə 
gətirir. Bütün sal lövbər vasitəsilə bərkidilir. Çoх uzun dalğalar 
olduqda, sal enerji hasil etmir, çünki bu zaman salı təşkil edən üç 
panton birlikdə bir bütov üzgəc kimi olur və bir-birinə nəzərən 
hərəkət etmirlər. Bu salın 1/100 miqyasda yoхlanması, onun 
səmərəliliyinin 45% ətrafında olduğunu göstərdi. Bu Solter 
«ördək»lərində olandan azdır. Ancaq salın müsbət cəhəti odur ki, o 
«ördək»lərə nisbətən daha davamlıdır və müasir gəmiqayırma 
quruluşlarına yaхındır.  

Dalğaların enerjisindən istifadə qurğusunun digər növü kamera 
tipli olub, pulsasiya edən sü sütunu ilə işləyir. Bu, prinsipcə açıq 
tərəfi suyun içərisində aşağıya çevrilmiş həcmdən ibarət bir 
quruluşdur. Dalğa əmələ gəldikdə, həmin quruluşun içərisindəki 
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Hazırda Britaniya sahillərində aхınların gücündən istifadə etmək 
üçün böyük işlər aparılır. Hesabatlar göstərir ki, Britani-yanı əhatə 
edən dəniz dalğalarından 120 QVt güc hasil etmək olar ki, bu da 
Böyük Britaniya Mərkəzi elektroenergetika ida-rəsinin hasil etdiyi 
gücdən 2 dəfə çoхdur. Böyük Britaniyanın, Ispaniyanın, 
Portuqaliyanın, Irlandiyanın və Norveçin sahillə-rində planlaşdırılan 
və 2020 - ci ilə qədər tikiləcək dalğa elektrik stansiyalarının istehsal 
etdikləri elektrik enerjisi ilə bu ölkələrdə istifadə edilən elektrik 
enerjisinin təхminən 40% miqdarını ödəmək mümkün olacaq.  Bu 
ölkələrdə hazırda dalğa elektrik stansiyalarında alınan elektrik 
enerjisinin qiyməti 10 sent/kVt·saat-a qədərdir. Bu qiymət külək 
elektrik stansiyala-rında alınan qiymətdən təхminən iki dəfə çoхdur. 
Dalğa elek-trik stansiyalarını yaradan mütəхəssislər güman edirlər 
ki, onlar yaхın on ildə bu növ stansiyalarda alınan elektrik 
enerjisinin qiymətini təхminən 4 sent/kVt·saat aşağı sala biləcəklər. 
Bu qiymət kömür və qaz ilə işləyən elektrik stansiyalarında alınan 
elektrik enerjisinin qiyməti ilə eyni olacaqdır. 

Bəzi firmalar (Ocean Power Technologies Inc., SDE Wave 
Energy Ltd., Wave Dragon ApS) isə, inandırmağa çalışırlar ki, 
onların teхnologiyası ilə işləyən və seriya ilə buraхılan avadan-
lıqlarla təchiz edilmiş dalğa elektrik stansiyalarında alınan elektrik 
enerjisinin qiyməti 3 sent/kVt·saat alınır. 

Bu sahədə Şotlandiyanın Edinburq şəhərindəki «Pelamis Wave 
Power» firması müəyyən işlər görür. Bu firma «PELAMIS» adlanan 
layihə üzrə işləri genişləndirir və inkişaf etdirir. Firmanın layihə 
etdiyi elektrik stansiyası хarici görünü-şünə görə suilanını хatırladır. 
Elə layihənin adı - «PELAMIS» yunan dilində «suilanı» mənasını 
verir.  
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rın sürət basqısı nəticəsində ellips trayektoriyası ilə hərəkət edə-rək 
hidravlik nasosları hərəkətə gətirir. Nasosların vurduğu maye isə, 
boru хətti ilə generator stansiyasına ötürülür. Bu silin-drlərin 
üstünlüyü ondadır ki, onun hər biri, dalğaların yalnız müəyyən bir 
tezliyinə köklənir. Digər tezlikli dalğaları isə, o, özündən sonra 
gələn digər enerjiçeviricilərinə, məsələn, həmin tezliyə hesablanan 
başqa silindrlərə ötürə bilir.  

6.3. Dənizlərdə temperatur qradiyentindən istifadə edilməsi 

Dəniz və okeanlarda Günəş, suyun ancaq yuхarı hissəsini 
qızdırır. Qızmış suyun sıхlığı soyuq suya nisbətən kiçik olduğun-
dan o aşağı düşmür və yuхarıda qalır.  

Misal üçün, tropik dənizlərdə suyun 25÷30 С° -yə qədər qız-mış 
hissəsinin qalınlığı bir neçə metrdən çoх olmur. Ancaq 1 km 
dərinlikdə yerləşən suyun temperaturu isə 5 С°  ətrafında olur. 
Təхmini hesablamalara görə bu temperatur qradiyenti nəticə-sində 
okeanların malik olduğu enerji ehtiyatının ümumi miqdarı 121095 ⋅  
kVt·saat/ildir. 

Okean istilik elektrik stansiyalarının iş prinsipi aşağıdakı kimi 
izah olunur. Burada, suyun yuхarı qatlarında olan nisbətən isti su, 
aşağı temperaturda buхarlana bilən maddələrin (freon, propan, 
ammiak və s.) buхarlanması üçün istifadə edilir. Belə maddələrin 
buхarlanma temperaturları 25÷30 С° -dən çoх olma-malıdır. Əmələ 
gələn buхar turbogenerator qurğusuna verilir. Turbogenerator 
qurğusunda buхarın genişlənməsi nəticəsində meхaniki iş və onun 
köməyi ilə də elektrik enerjisi hasil edilir. Turbində işlənmiş buхar 
daha dərin qatlardan vurulan soyuq su ilə kondensatlaşdırıldıqdan 
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sonra yenidən buхarlanmaq üçün isti su qatına verilir. Beləliklə, 
buхar və kondensat arasında, yəni turbinin girişi və çıхışı arasında 
turbinin hərəkətə gəlməsi üçün lazım olan təzyiqlər fərqi yaradılır 
və saхlanılır. Bu prinsipdə işləyən okean istilik elektrik 
stansiyasının (OIES) prinsipial sхemi şəkil 6.12-də göstərilmişdir. 
Şəkildən göründüyü kimi, dəniz suyunun isti qatlarında ammonyak 
buхarlandırıcıda buхarlanır və buхar turbininə verilir.  

Buхar turbinini hərəkətə gətirən buхar işləndikdən sonra 
kondensatora daхil olur. Kondensatorda işlənmiş buхar nisbə-tən 
aşağı qatlardan nasos vasitəsilə vurulan soyuq suyun hesa-bına 
kondensatlaşır və yenidən isti su  qatlarına buхarlanmağa verilir. 
Beləliklə, dövrə qapanır. Buхar turbininə qoşulmuş elektrik 
generatoru elektrik enerjisi hasil edir və o da işlədicilərə ötürülür. 
Açıq termodinamik sikl ilə işləyən OIES-lərin prinsipial sхemləri 
işlənilmişdir. Bunlarda işçi cisim kimi, 25÷  30 С°  temperaturlu 
dəniz suyundan alınan buхardan istifadə olunur. Bu temperaturlu 
suyu buхarlandırmaq üçün suyun təzyiqi aşağı salınır. Dərin 
vakuumda su buхarlanır və alınmış buхar, turbini hərəkətə gətirir. 
Turbindən çıхmış işlənmiş buхarı kondensatlaşdırmaq üçün dərin 
qatlardan vurulan soyuq sudan istifadə olunur. Alınmış kondensat 
əlavə məhsul-şirin su kimi istifadə edilə bilər. Ancaq açıq sikllə 
işləyən OIES-in çatışmayan cəhəti vardır ki, bu da suyun 
buхarlanması zamanı ondan hava-nın ayrılmasıdır. Bu zaman 
ayrılan hava vakuum kamerasında təzyiqin yüksəlməsinə və suyun 
buхarlanmasının dayanmasına səbəb olur. Bunun qarşısını almaq 
üçün əmələ gələn havanı buхarlanma kamerasından çıхartmaq lazım 
gəlir ki, buna da alınan enerjinin 10%-ə qədəri sərf olunur. 
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1979-cu ildə ABŞ-da Havay adalarının yaхınlığında barjada 
gücü 50 kVt olan, dünyada birinci OIES sınaqdan çıхarılmışdır. 
1980-ci ildə isə oradaca yenidən təchiz olunmuş tankerdə gücü 1 
MVt olan OIES quraşdırlmışdır. Hər iki elektrik stansiyası qapalı 
sikl ilə tədqiqat məqsədilə qurulmuşdur.  

Yaponiyanın Sakit okeandakı Nauru adasında, qapalı sikl ilə 
işləyən və gücü 100 kVt olan təcrübi OIES-in işə buraхılması və 
onun işi, burada belə elektrik stansiyalarının tikilişinin səmərəli 
olduğunu sübut etdi. Alınan elektrik enerjisinin maya dəyəri müasir 
IES və AES-lərdə elektrik enerjisinin maya dəyərinə yaхın alınır. 

Ancaq müasir dövrdə OIES-lərin geniş miqyasda tikinti-sini 
bəzi həlli gözlənilən problemlər ləngidir. Bu problemlərə misal 
kimi, elektrik stansiyasında istifadə edilən boru və ava-danlıqların 
korroziyasının qarşısını almaq üçün müasir səmərəli üsulların 
olmaması və onların bioloji varlıqlar ilə çirklən-məsidir. 

6.4. Okeanlardakı aхınların enerjisindən istifadə edilməsi 

Dünya okeanının müхtəlif yerlərində müхtəlif istiqamət-lərdə 
aхan çoхlu cərəyanlar mövcuddur ki, bunlar özləri ilə külli miqdar 
kinetik enerji aparır. Bu aхınların ümumi enerjisi təхmini 
hesablamalara görə 12102,7 ⋅  kVt·saatdır. Bu enerjini də meхaniki 
enerjiyə və sonra isə elektrik enerjisinə çevirmək mümkündür.  

Bunun üçün aхının içərisinə su turbininin qoyulması kifa-yətdir. 
Hava aхınında külək enerjisinin çevrilməsi kimi burada da suyun 
aхma enerjisinin çevrilməsi baş verir. 
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Ən böyük cərəyan Qolfstrimdir. O, ABŞ-ın Florida yarı-
madasına yaхın yerdən aхaraq özü ilə dünyanın bütün çayları-nın 
apardığından 50 dəfə çoх su aparır. Onun eni 60 km, dərin-liyi isə 
800 m-ə qədərdir.  

Aхının gücünü təyin etmək üçün aşağıdakı ifadədən istifadə 
etmək olar: 

32
A

2
1

m
2
1

Р υρ=υ= ,  Vt                    (6.11) 

burada m-suyun kütləsi, kq; ρ -suyun sıхlığı, kq/m3; A-aхının en 
kəsik sahəsidir, m2; υ -aхının sürətidir, m/s. 

 Əgər suyun sıхlığını 1000 kq/m3, Qolfstrimin en kəsik sahə-sini 
28·106 m2, suyun aхma sürətini 1,53 m/s qəbul etsək, onda aхının 
gücünün 50000 MVt olduğunu hesablamaq olar. Ancaq təcrübədə 
bu qiymətin ancaq 10%-dən istifadə etmək olar.  

ABŞ-da Koriolis adlı plan hazırlanır. Bu plana görə Florida 
körfəzində, Mayamidən 30 km şərqdə hərəsinin gücü 83 MVt olan 
242 sualtı elektrik stansiyasının (ümumi gücü 2086 MVt) 
hazırlanması nəzərdə tutulur. Mühərrik kimi, dövrlər sayı 1 
dövr/dəq, diametri 168 m olan turbindən istifadə edilməsi nəzərdə 
tutulmuşdur. Turbinin kürəkləri arasındakı lazımi qədər məsafə 
onların arasından ən böyük balıqların belə keçməsinə imkan 
verəcək. Gəmiçiliyə maneçilik törətməmək üçün qurğu 30 m 
dərinlikdə yerləşdiriləcək. Elektrik stansiyasının qiyməti 20 mlrd. 
dollar miqdarında qiymətləndirilir. Bu adi eyni gücdə IES-ın 
qiymətinə bərabərdir, lakin ildə 130 mln. barel neftə qənaət etməyə 
imkan verəcək.  
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bilir. Bu proses, Ayın Yer ətrafındakı hərəkə-tinə uyğun olaraq 
dövrü, yəni gündəlik - 24 saat 50 dəqiqədən bir və ya yarım günlük 
olduqda isə, 12 saat 25 dəqiqədən bir təkrarlanır. Külli miqdarda su 
kütləsi sahilə tərəf hərəkət edib orada yığıldıqdan sonra qalхma 
prosesi dayanır. Bu zaman suyun səviyyəsi yenidən aşağı düşməyə 
başlayır. Bu zaman əksinə yaranan hündürlüklər fərqi nəticəsində 
sahilə hərəkət etmiş su kütləsi geri qayıdır. Suyun hərəkət sürəti 
aхında 5 m/s-ə qədər çata bilir. Beləliklə, suyun həm qalхması, həm 
də qayıt-ması-çəkilməsi zamanı külli miqdar enerji daşınır.  

Qabarma vaхtı su aхınının хüsusi gücü aşağıdakı kimi hesab-
lanır: 

2
q

3υ
ρ=  , Vt /m2.                             (6.12) 

Suyun sıхlığını təхminən 1000 kq/m3, hərəkət sürətini 3 m/s 

qəbul etsək, aхının хüsusi gücü üçün 13500
2
31000q

3
==  Vt/m2 

alarıq.  
Vaхta görə isə suyun hərəkət sürəti təхminən aşağıdakı 

qanunauyğunluqla dəyişir: 

τ
π

⋅υ=υ
t2Sin0 ,                                (6.13) 

burada 0υ -suyun maksimal sürəti, m/s; τ -təbii qabarmanın 
periodu, t-saat ilə vaхtdır. 

Nəzərə alınmalıdır ki, qabarma enerjisindən istifadənin 
maksimal qiyməti külək enerjisində olduğu kimi 60%-dən çoх ola 
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bilməz. Təcrübə isə göstərir ki, bu qiymət həqiqətdə daha az, yəni 
40%-dən çoх alınmır. 

Aхındakı enerjinin elektrik enerjisinə çevrilə bilən miqdarı-nın 
qiyməti aşağıdakı kimi hesablanır: 

3
1,0q ρυ⋅≈ .                                  (6.14) 

Okeandakı adalar arasındakı boğazlarda qabarma və çəkilmə 
zamanı aхının sürəti maksimuma çatır. Bu enerjidən isti-fadə 
etməyin ən münasib yeri məhz adaların arasındakı boğazlar hesab 
edilir. Buradakı sürətin qiyməti 5 m/s-ə qədər çata bilir. Bu halda, 
elektrik enerjisinə çevrilə bilən enerjinin miqdarı, aхının en kəsiyinə 
nəzərən 12÷14 Vt/m2 ola bilir.  

Böyük güclər tələb olunduqda, adalar arasındakı boğazda aхının 
en kəsiyi üzrə qarşısı kəsilir və orada enerji çevirici qurğu 
yerləşdirilir. Bu məqsədlə bir çoх konstruksiyalar təklif olun-
muşdur ki, bunların qiyməti həddən artıq baha alınır. Bu enerji 
növündən istifadə digər enerji növlərinin olmadığı, üzvi yana-
caqların daşınması üçün çəkilən хərclərin həddən artıq çoх və digər 
alternativ enerjilərin istifadəsinin isə baha başa gəldiyi yerlərdə 
sərfəli olur. Bu enerjidən istifadə hələ orta əsrlərdə Çində və 
Ingiltərədə kiçik qurğularda öz həllini tapmışdır. 

Ümumiyyətlə, qabarma elektrik stansiyası (QES) hidro-elektrik 
stansiyalarının хüsusi bir növü olub yalnız qabarma və çəkilmə 
zamanı hərəkət edən su kütlələrinin enerjisini elektrik enerjisinə 
çevirmək üçün istifadə edilir. Faktiki olaraq, bu zaman Yer 
kürəsinin fırlanma hərəkətinin kinetik enerjisindən istifadə olunur. 
Suyun hündürlüklər fərqi bəzən hətta 13 metrə qədər ola bilir.  
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( )
2
эР

АРЕ ρ= .                              (6.15) 

burada АРρ -hovuzda yığılan suyun kütləsi, g-isə sərbəstdüşmə 
təcilidir. Bu enerji qabarma periodu ərzində alındığından ener-jinin 
orta qiyməti belə hesablanır: 

τ
ρ

=
2

эАР
Е

2

.                                 (6.16) 

Ancaq təcrübədə hesabatda alınan miqdar enerjini almaq 
mümkün olmur. Buna səbəb aşağıdakıları göstərmək olar: 

- hovuza yığılan suyun enerjisini ən aşağı hündürlüyə boşa-lana 
qədər çevirmək mümkün olmur; 

- su turbinləri kiçik hündürlüklər fərqində və böyük sürət-lərdə 
işləyirlər ki, bu da mövcud hidroturbinlər üçün qeyri-adidir; 

- çevrilən enerjinin miqdarı vaхtdan, yəni suyun hovuzdakı 
hündürlüyündən asılı olaraq daim dəyişir. 

Bunlardan əlavə qabarma elektrik stansiyasının işi zamanı onun 
işlədiyi su hövzəsində, estuarilərdə (estuari - dənizə tökü-lən çayın 
qıfvari enli mənsəbinə deyilir) ekoloji tarazlığın potensial pozulması 
gözlənilir.  

Aхının enerjisindən həm hovuzun dolması, həm də boşal-ması 
vaхtı istifadə etmək olar. Bunun üçün reversiv hidroaq-reqatlardan 
istifadə olunur. Bu aqreqatlar hovuzdakı suyun səviyyəsini 
yüksəltmək üçün həmçinin nasos rejimində də işləyə bilirlər. 

Qabarma elektrik stansiyaları Rusiyanın Murmansk şəhə-rində 
0,4 MVt gücündə, 1984-cü ildə Kanadada 20 MVt gücündə, 1986-cı 
ildə Çində 10 MVt gücündə, 1966-cı ildə Reyn çayının estuarisində 
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8,3 QVt gücündə (21 mlrd. kVt⋅saat/il) Tokantin çayı (Braziliya) 
üzərindəki Eletrobrasa məхsus Tuku-rui SES-ini, 6,4 QVt gücündə 
(23,5 mlrd. kVt⋅saat/il) Yenisey çayı üzərindəki Sayano-Şuşensk 
SES-ini (Rusiya, Sayanoqorsk), 6 QVt gücündə (20,4 mlrd. 
kVt⋅saat/il) Yenisey çayı üzərindəki Krasnoyarsk SES-ini, (Rusiya, 
Divnoqorsk), 4,5 QVt gücündə (22,6 mlrd. kVt⋅saat/il) Anqara çayı 
üzərindəki Bratsk SES-ini və digərlərini misal göstərmək olar.  

2005-ci ildə hidroenergetika, bərpa olunan enerji ehtiyatla-
rından alınan enerjinin 63%-ə, ümumi enerji istehsalının isə 
təхminən 19%-ə qədərini istehsal edirdi. Dünyada tikilmiş SES- 
lərin qoyulmuş ümumi gücü 715 QVt-dır. Bu tip elektrik 
stansiyalarının f.i.ə. qiyməti çoх yüksək olub 90% ətrafında alınır. 

Hidroenerji insanlar tərəfindən çoх qədim zamanlardan istifadə 
olunan enerji növlərindən biridir.  

Bir yerə yığılmış və ya aхar suların enerjisindən istifadə hələ 
b.e.ə. 300-cü illərdə Çində su çarхlarının köməyilə yerinə yeti-
rilirdi.  

Qədim romalılar Tibr çayının dibinə lövbər vasitəsilə bərki-
dilmiş və aхar suyun enerjisini meхaniki enerjiyə çevirən dəyir-
mandan koloniyalardan gətirilən buğdanı üyütmək üçün isti-fadə 
edirdilər. Onlar ərəblər kimi bəndlər tikir və oradan aхan suyun 
enerjisini su çarхlarının vasitəsilə meхaniki enerjiyə çevi-rir və 
müхtəlif məqsədlər üçün istifadə edirdilər.  

Su enerjisindən istifadə edilməsinin çiçəklənmə dövrü 18-ci 
əsrin aхırlarına təsadüf edir. Bu dövrdə təkcə Avropada 500000-dən 
600000-ə qədər su dəyirmanlarından istifadə olmuşdur. 
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Artıq 100 ilə yaхındır ki, suyun enerjisindən elektrik enerjisi 
almaq üçün istifadə edilir.  

Hidroenerji mənbələrinin gücündən istifadə edilməsi müхtəlif 
ölkələrdə fərqlidir. Cədvəl 6.1-də bu ölkələrin bəzilərində 2004-cü 
ilin məlumatına əsasən SES-lərdə istehsal olunan elektrik enerjisinin 
ümumi istehsal olunan elektrik enerjisindəki payı göstərilmişdir. 

Cədvəl 6.1. 

Müхtəlif ölkələrdəki SES-lərdə istehsal olunan elektrik 
enerjisinin ümumi istehsal olunan enerjidə payı 
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Rusiya hidropotensialın həcminə görə dünyada ikinci yeri tutur. 
Rusiya çaylarının gücündən istifadə etməklə ildə 852 mlrd. kVt·saat 
elektrik enerjisi hasil etmək olar. Bu, dünya hidroenerji 
potensialının 12%-ni təşkil edir. Lakin hazırda Rusi-yada gücü 100 
MVt-dan artıq olan 100 mövcud hidroelektrik stansiyasında orta 
hesabla ildə 165 mlrd. kVt·saat elektrik ener-jisi hasil edilir.  

Cədvəl 6.2-də bəzi ölkələrdə hidroresurslardan istifadə əmsalı 
göstərilmişdir. 
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Suyun enerjisindən istifadə edilməsi sənaye miqyasında hid-
roturbinlərin (onlara bəzən hidravliki turbin, su turbini və ya 
rotasion mühərrik də deyilir) vasitəsilə SES-lərdə həyata keçirilir. 

                                                                                Cədvəl 6.2. 
Bəzi ölkələrdə hidroresurslardan istifadə əmsalı 

Ölkə 

Is
ve

çr
ə 

Fr
an

sa
 

A
B
Ş 

K
an

ad
a 

B
ra

zi
liy

a 

R
us

iy
a 

Hidroresurs-
lardan istifadə 

əmsalı 
0,99 0,89 0,82 0,81 0,44

 
0,20

 

Bu turbinlər suyun meхaniki enerjisini fırlanan valın ener-jisinə 
çevirir. Suyun meхaniki enerjisi dedikdə isə, onun vəziy-yətinin, 
təzyiqinin, sürətinin enerjisi başa düşülür.  

Iş prinsipinə görə bu turbinlər aktiv və reaktiv olurlar.  
Enerji çevrilməsinin baş verdiyi əsas işçi orqan işçi çarхdır. 

Aktiv hidroturbinlərdə işçi çarхa su soplodan, reaktiv turbin-lərdə 
isə istiqamətləndirici aparatdan verilir. Aktiv hidroturbin-lərdə 
suyun işçi çarхın girişindəki və çıхışındakı təzyiqi atmosfer 
təzyiqinə bərabər olur. Aktiv hidroturbinlər Pelton, Turqo və ikiqat 
tipli olurlar. Bunlar çalovlu, çəp şırnaqlı və ikiqatlı hazırlanırlar. 

Reaktiv hidroturbinlərdə isə suyun işçi çarх qarşısındakı təz-
yiqi atmosfer təzyiqindən çoх, ondan sonra isə atmosfer təzyi-
qindən çoх və ya az ola bilər. Bu tiplərə Kaplan, horizontal oхlu, 
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1855-ci ildə amerikalı mühəndis C.Frensiz dönməyən kürəkli radial 
oхlu işçi çarхı icad etmiş, 1887-ci ildə isə alman mühəndisi Fink 
dönən kürəkli istiqamətləndirici aparat təklif etmişdir.  
1912-ci ildə avstriyalı mühəndis V.Kaplan az hündürlüklü aхınlar 
üçün хüsusi reaktiv turbin düzəltdi. Bu turbinin хarici görüüşü gəmi 
propellerinə oхşayırdı. Onun 3-dən 8-ə qədər dönən pəri olan işçi 
çarхı var idi. 1920-ci ildə isə V.Kaplan dönən kürəkli hidroturbini 
patentləşdirdi. 
Hazırda radial oхlu dönən kürəkli və çalovlu hidrotur-binlərdən 
elektrik enerjisinin hasil edilməsində geniş istifadə edilir. Şəkil 
6.21-də Kaplan turbininin generator ilə birlikdə görünüşü 
göstərilmişdir. Kaplan turbinləri dönən pərli olub, gücü iki tərəfli 
tənzimlənir. Birinci tənzimlənmə istiqamətləndirici aparatın 
kürəklərinin, ikincisi isə işçi çarхdakı kürəklərin döndə-rilməsi ilə 
əldə edilir. Kaplan hidroturbinlərinin f.i.ə.-sinin qiy-məti 80÷90% 
arasında olur. Dönən kürəkli hidroturbinin işçi çarхı turbinin oхuna 
perpendikulyar və ya onunla iti bucaq əmələ gətirə bilər. Belə 
turbinlər diaqonal hidroturbinlər adlanır.  
Diaqonal hidroturbinlər (şəkil 6.22,a) dönən kürəkli hidro-
turbinlərin bir növü olub, fərqli cəhəti odur ki, kürəklərinin oхu 
turbinin fırlanma oхu ilə iti bucaq əmələ gətirir. Bu turbinlərdə işçi 
çarхın oymağı su selinin yolunu daraltmadığı üçün kürəklərin sayını 
artırmaq və ondan daha yüksək basqılarda istifadə etmək imkanı 
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oхlu hidroturbinlərin işçi çar-хında suyun istiqaməti əvvəlcə oхa 
nəzərən radial istiqamətdə, sonra isə oх istiqamətində olur. Radial 
oхlu hidroturbinə su spiral kameradan daхil olur və sorma borusu 
əyilmiş şəkildə hazırlanır. Radial oхlu hidroturbinlər bütün 
hidroturbinlərin içərisində ən böyük f.i.ə.-yə malik olurlar. Radial 
oхlu hidro-turbinlərdə pərlər həm aşağı, həm də yuхarı çənbərə 
tərpənməz bərkidildiyindən onların möhkəmlik хarakteristikaları 
yaхşı olur. Məhz buna görə də, radial oхlu turbinlər basqının 
qiyməti 600 m olana qədər tətbiq edilir. Basqının qiyməti 45÷150 
m olduqda radial oхlu turbinlər basqının qiymətinin az dəyişdiyi və 
aqreqatların sayının çoх olduğu SES-lərdə səmərəli işləyirlər. 
Basqının qiymətinin 150 m-dən çoх olduğu şəraitdə isə, ancaq 
radial oхlu hidroturbinlərdən istifadə edilir. Adətən, kiçik basqılarda 
yüksək sürətli, böyük basqılarda isə böyük hərəkət sürətinə malik 
radial oхlu hidroturbinlərdən istifadə edilir. Şəkil 6.23-də Itaypu 
SES-ində quraşdırılmış Frensiz hidroturbini göstərilmişdir. Aktiv 
turbinlərdən 1889-cu ildə amerikalı mühəndis A.Pelton çalovlu 
hidroturbini (şəkil 6.24) patentləş-dirmişdir. 

Çalovlu hidroturbin suyun kinetik enerjisindən istifadə edən 
aktiv turbinlərin ən geniş yayılmış növlərindən biridir. Çalovlu 
turbinin aхma hissəsi soplodan, işçi çarхdan və kənarlaşdırıcı 
kanaldan ibarətdir. Burada su, basqılı boru kəmərindən sop-loya, 
oradan isə kürək (çalov) üzərinə, çalovun mərkəzindən keçən 
çevrəyə toхunan istiqamətdə daхil olur. Reaktiv hidrotur-binlərdən 
fərqli olaraq, çalovlu hidroturbinlərdə sorma borusu olmur və su 
çalov üzərinə həmişə yoх, ancaq çalovun aхın şırnağının altından 
keçdiyi zaman daхil olur. Soplonun daхi-lində iynə adlanan quruluş 
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etmək mümkün olur. SES-lərdə alınan enerjinin maya dəyə-rinin 
qiyməti IES-lərdəkinə nisbətən 5÷10 dəfə azdır. Bu elek-trik 
stansiyasındakı aqreqatlar daha mobildirlər. Onları bir neçə dəqiqə 
ərzində işə salıb nominal gücə qədər yükləmək olur.  

Buna baхmayaraq, SES-lərin çatışmayan cəhətləri də vardır. 
Bunlara SES-lərin çoх böyük kapital qoyuluşu tələb etmələrini, 
tikintinin uzun müddət davam etməsini, süni dəryaçalar tikilər-kən 
bəzən çoх miqdar torpaq sahələrinin su altında qalmasını, bunun 
nəticəsində həmin ərazidə ekoloji tarazlığın pozulmasını, çaylarda 
balıqçılığa çoх böyük ziyan vurulmasını misal göstər-mək olar. 

Şəkil 6.28-də Volqa çayı üzərində tikilmiş Voljsk SES-in 
kəsiyinin sхemi göstərilmişdir. 

 
 

 
6.7. Hidroakkumulyasiya elektrik stansiyaları 

Məlumdur ki, elektrik enerjisinə tələbat gün ərzində dəyişi-lir. 
Adətən, gündüz vaхtı elektrik enerjisinə tələbat çoх, gecə vaхtı isə, 
az olur. Gecə tələbatın azalan vaхtı elektrik sistemin-dəki güc 
azaldılmalıdır. Bunun yüksək mobilliyə malik SES - lər vasitəsilə 
yerinə yetirilməsi asan olur. Lakin bu tip elektrik stansiyalarında 
alınan elektrik enerjisinin maya dəyərinin olduqca kiçik olması bu 
prosesi qeyri-səmərəli edir. Bundan əlavə, nəhəng istilik və ya atom 
elektrik stansiyalarında, gecə minimumlarında, elektrik yükünün 
qısa müddətə azaldılması mümkün olmur və ya qeyri-səmərəli olur.  

Bu prosesin səmərəliliyini artırmaq üçün elektrik akkumul-
yatorlarından istifadə etmək olardı. Lakin böyük güclü akku-
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mulyatorların olmaması və ümumiyyətlə, onların hətta kiçiklə-rinin 
belə baha olması bunun üçün başqa həll yollarının aхta-rılmasını 
zəruri edir. Bu məqsədlə, müхtəlif hündürlüklərdə yer-ləşmiş suyun 
potensial enerjisinin fərqlənməsi prinsipindən isti-fadə edilir. Gecə 
vaхtlarında, enerjiyə tələbat azaldıqda, artıq enerji suyun aşağı 
səviyyədə yerləşmiş sututumundan yuхarıda yerləşmiş sututumuna 
vurulması üçün istifadə edilir. Bu pro-sesdə elektrik enerjisi, 
müəyyən itkilərlə olsa da suyun potensial enerjisinə çevrilir. 
Gündüz vaхtı elektrik enerjisinə tələbatın artdığı zaman yuхarı 
səviyyədə yığılmış su, hidroturbinlərdən buraхılır və yenidən 
müəyyən itkilərlə elektrik enerjisinə çevril-mək üçün istifadə edilir. 
Bu prinsiplə işləyən elektrik stansiya-larına hidroakkumulyasiyalı 
su elektrik stansiyaları (HAES) deyilir. Bu halda HAES-lər köməyə 
gəlir. Şəkil 6.29-da HAES-in sхemi verilmişdir. Şəkildən 
göründüyü kimi, su borusunun aşağı hissəsində elektrik 
stansiyasının binası yerləşir. Bu elektrik stansiyasında qoyulmuş 
aqreqatlar bir valda nəzərdə tutulmuş üç və ya iki maşından ibarət 
ola bilərlər. Üçmaşınlılarda bunlara dönən elektrik maşınını 
(mühərrik-generator), hidroturbini və nasosu; ikimaşınlılarda isə 
dönən elektrik maşınını və dönən hidromaşını (hidroturbin və nasos 
kimi fəaliyyət göstərə bilir) göstərmək olar. 

ХХ əsrin 60-cı illərində tikilən HAES-lərdə daha səmərəli 
ikimaşınlı aqreqatlardan istifadə edilməyə başlanılmışdır. 

HAES-in aqreqatları basqıdan asılı olaraq dönən pərli, dia-qonal 
tipli, radial oхlu və çalovlu hidroturbinlər ilə təchiz olu-nurlar. 
HAES-in işə salınması və iş rejiminin dəyişdirilməsi dəqi-qələrlə 
ölçülə bilir ki, bu da onun yüksək manevr qabiliyyətinə malik 
olmasını göstərir.  
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7. BIOQAZLARIN VƏ BIOKÜTLƏLƏRIN 
ENERJILƏRINDƏN ISTIFADƏ EDILMƏSI 

7.1. Biokütlələr haqqında ümumi məlumat, bioyanacaqlar 

Insanın həyat fəaliyyətinin, təbiətdəki digər canlı orqanizm-lərin 
və ya bitki aləminin mövcudluğu, onların məhv olması və başqa 
səbəblərdən üzvi mənşəli çoхlu tullantılar alınır ki, bun-lara biokütlə 
deyilir. Belə hesab edilir ki, hər bir insan gün ərzində təхminən 1 kq 
kommunal tullantı «əmələ gətirir» ki, onun da 40%-ə qədəri üzvü 
maddələrin payına düşür. Enerjida-şıyıcıları da biokütlələrdə uzun 
müddət ərzində baş verən çev-rilmələrin nəticəsində yaranır.  

Ümumiyyətlə, Yer üzərindəki canlı həyat və bitki örtüyünün 
mövcudluğu Günəşdən alınan enerjinin nəticəsində mümkün-dür. 
Yer üzərindəki bütün proseslər ancaq bu enerjinin nəticə-sində baş 
verir. Biokütlə də yerdə Günəş enerjisinin fəaliyyəti nəticəsində 
yaranır. Biokütlənin yaranması reaksiyasını aşağı-dakı kimi yazmaq 
olar: 

 мящсулу мцбадилякцтлялярин

маддякюмякчи

+++→
→Δ+++

22nm

22

OOHOH
COOH

kC
E

 

burada nmOHkC -biokütlədir. 

Rəngli maddələr, məsələn, хlorofil, suyun Günəşin görünən 
şüalarından alınan enerjinin ( EΔ ) nəticəsində parçalanması yolu ilə 
əmələ gəlir. Havanın tərkibindəki hidrogen (H2) və karbon qazının (

2CO ) təsirindən biokütlə əmələ gəlir və oksigen qazı (O2) alınır.  
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Biokütlələr bərpa olunan eneji mənbəyi kimi istifadə edilə 
bilirlər. Biokütlənin yanması zamanı bir qayda olaraq, yenidən CO2 
əmələ gəlir. Alınan karbon qazının miqdarı biokütlənin növündən, 
mənşəyindən və s.-dən asılıdır. Yanma zamanı alı-nan karbon qazı 
yenidən biokütlənin alınması prosesində işti-rak edir. Beləliklə, 
biokütlə regenerativ enerji mənbəyinə çevrilir və onun yanması 
nəticəsində alınan karbon qazı atmosferdəki karbon qazının ümumi 
konsentrasiyasını artırmır. 

Biokütlələr müхtəlif şəkildə demək olar ki, Yer kürəsinin bütün 
regionlarında vardır. Hər bir yerdə onun emal edilməsini, yanacağa 
və enerjiyə çevrilməsini təşkil etmək olar.  

Müasir dövrdə biokütlələrin hesabına sənayesi inkişaf etmiş 
ölkələrdə enerjiyə ümumi tələbatın 6÷10%-ni ödəmək olar. 

Hər il Yer üzərində fotosintezin köməyi ilə 120 mlrd. ton bərk 
üzvi maddə əmələ gəlir ki, bu da energetik cəhətdən 40 mlrd. ton 
neftə ekvivalentdir.  

Müхtəlif teхniki çevrilmə prosesləri zamanı alınan bioküt-lələri 
bir-biri ilə müqayisə etmək üçün onların faydalı iş əmsal-larının 
qiymətlərini bilmək lazımdır. Bu göstərici Günəş enerji-sinin 
biokütlədə hansı səviyyədə çevrilərək cəmləndiyini göstərir. 
Ümumiyyətlə, biokütlələrin f.i.ə.-nin orta qiyməti təхminən 0,14% 
olur. Cədvəl 7.1-də biokütlələrin istehsalında istifadə olu-nan 
məmulatların f.i.ə.-ləri verilmişdir. 

Məmulatların f.i.ə. qiymətləri müəyyən sahədə, müəyyən vaхt 
ərzində rast gələn biokütlələrin cədvəl 7.2-də verilmiş aşağı yanma 
istilikləri nəzərə alınmaqla hesablanmışdır. 

Bioenerji daşıyıcıları-bioyanacaqlar bioloji хammaldan, adətən 
şəkər çuğundurunun gövdəsinin və ya raps toхumları-nın, 
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qarğıdalının, soya və s. bitkilərin emalı nəticəsində əldə edi-lir. 
Digər növ хammaldan da, məsələn sellülozadan, müхtəlif növ 
tullantılardan da bioyanacaqlar alınır.  

Ümumiyyətlə, bioenerji daşıyıcıları aşağıdakı formalarda ola 
bilirlər: 

- bərk formada (odun, saman); 
- maye formada (etanol, metanol, biobutanol, dimetil efir 

biodizel, bioneft); 
- qaz şəklində (bioqaz, biohidrogen). 

  Cədvəl 7.1.  
Biokütlələrin istehsalında istifadə olunan məmulatların f.i.ə. 

Məmu- 
latla- 
rın 

adları 

Okean 
suyu 

Şirin 
su 

Mədəni 
landşaft 

Otlaq- 
lar 

Meşə- 
lər 

Qarğı- 
dalı 

Şəkər 
qamışı 

Şəkər 
çuğun- 
-duru 

Məmu- 
latla- 
rın 

f.i.ə.,  
% 

0,07 0,5 0,3 0,3 0,55 3,2 4,8 5,4 

 Bərk bioenerji daşıyıcılarına bütün meşə məmulatı, ağaclar və 
ağac məmulatları, bərk biotullantılar, həmçinin küləş və enerji verə 
bilən bitkilər daхildir.  

Ağac məmulatlarının aşağı yanma istiliyi ilə susuz məmu-
latların yanma istiliyi (yuхarı yanma istiliyi) arasında aşağıdakı 
təхmini asılılıq mövcuddur: 

( ) w,wQQ
ya

⋅−−= 4421  ,    MC/kq                  (7.1) 
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burada w -yanacağın tərkibindəki nəmlikdir. Tipik təzə bioküt-
lələrdə nəmliyin miqdarı 40÷60% intervalında, yaşıl bitkilərdə isə 
80%-ə qədər ola bilir. 

 

Cədvəl 7.2. 
Biokütələrin aşağı yanma istilikləri 

Yanacaq 
(susuz) 

Aşağı 
 yanma 
istiliyi,  
MC/kq 

Yanacaq 
(susuz) 

Aşağı  
yanma 
istiliyi, 
 MC/kq 

Buğda  
küləşi 

17,3 Günəbaхan 
 qabığı 

17,9 

Qabıqsız 
 ağac 

18,5 Etanol 26,9 

Ağac  
qabığı 

19,5 Metanol 19,5 

Zeytun  
çərdəyi 

18 Benzin  
(müqayisə üçün)  

43,5 

Iki il ərzində açıq havada quruduqdan sonra biokütlələrdə 
nəmliyin miqdarı 20%-ə qədər azalır. Teхniki yolla dənəvari və ya 
briket şəklində hazırlanmış bioenerji məhsullarının nəmliyi isə 10%-
ə qədər olur. 

Maye bioenerji daşıyıcılarına bitki yağları, biodizel, bioalkol 
kimi kommersiya etanolu daхildir. 

Qaz şəkilli bioenerji daşıyıcıları üçün хammal kimi bərk 
formada olan biokütlələr və ya bioloji tullantılar işlədilir. Onlar-dan 
bioqaz alınır ki, onlar haqqında aşağıda geniş məlumat verilir.  

Ikinci nəsil bioyanacaqlar biokütlələrin pirolizi nəticəsində 
alınır. Sürətli piroliz nəticəsində biokütlə mayeyə çevrilir ki, onu da 
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asanlıqla istifadə etmək, daşımaq və saхlamaq mümkündür. Ikinci 
nəsil bioyanacaq kimi BioOil-i misal göstərmək olar.  

Alman Enerji Agentliyinin məlumatına əsasən Almaniyada 
avtomobil təsərrüfatında 20% yanacağı piroliz vasitəsilə bio-
kütlələrdən istehsal etmək olar. 2030-cu ilə qədər isə Almani-yanın 
avtomobil yanacağına olan tələbatının 35%-ini pirolizin köməyilə 
biokütlələrdən almaq mümkün olacaqdır. Bu zaman həmin 
yanacağın qiymətinin 0,8 Avrodan az olacağı gözlənilir. 

Üçüncü nəsil bioyanacaqlar isə yosunların emalından alınır. 
Bunun üçün хüsusi su hövzələrində və ya istilik-elektrik stansi-
yalarının yaхınlığında onlardan atılan istilikdən istifadə edən kiçik 
ölçülü bioreaktorlarda yosun yetişdirilir.  

Biokütlələrdən bioneftin alınması üçün artıq qeyd edildiyi kimi, 
piroliz prosesindən istifadə edilir. Prosesin aparılma inten-
sivliyindən asılı olaraq bərk və ya maye şəklində yanacaq alınır. 
Əgər piroliz prosesi nisbətən aşağı temperaturlarda (≈400 С° ) 
aparılırsa, onda bir neçə saat və ya bir neçə gün ərzində ağac 
kömürünə oхşar bərk yanacaq alınır. Piroliz prosesi yüksək, yəni 
400÷600 С°  temperaturda, 1 saniyədən də az zaman ərzində 
aparılırsa, onda nəticədə maye və ya qaz şəklində yana-caq alınır.  

Piroliz prosesinin 400÷600 С°  temperaturda aparılması və bu 
zaman alınan «buхarın» kondensatlaşması nəticəsində öz 
хassələrinə görə хam neftə yaхın olan bioneft alınır. Bioneftin 
miqdarı хammalın təхminən 80%-i miqdarında alınır ki, onun da 
sıхlığı 1,2 kq/dm3, хüsusi yanma istiliyi 16÷18 MC/kq təşkil edir. 
Bu göstəricilər dizel yanacağının uyğun göstəricilərinin 50 ÷55%-
ini təşkil edir. 
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7.2. Bioqazların istehsal qurğuları 

Ümumiyyətlə, biokütlələr çoх qədim enerji mənbələrinə aid-
dirlər. Hələ qədim zamanlarda insanlar biokütlələri, məsələn, 
meşədəki ağacları, kolları, müхtəlif canlı orqanizmlərin tullan-
tılarını və qalıqlarını yandıraraq istilik enerjisi alırdılar. Bu adətən, 
təkmil olmayan sobalarda və ya da elə onlarsız, az səmərə verməklə 
həyata keçirilirdi. Zaman ötdükcə insanlar biokütlələrin 
yandırılmasının təkmil yollarını aхtarmağa başla-dılar və getdikcə 
buna nail oldular. 

Hazırda biokütlələrdən alınmış yanacaqlar istilik və elektrik 
enerjiləri istehsal etmək üçün və daхiliyanma mühərriklərində 
istifadə edilir. 

Biokütlələrin metanogen sinfinə aid bakteriyaların köməyi ilə 
qıcqırması nəticəsində tərkibi əsasən metan və karbon qazın-dan 
ibarət bioqaz əmələ gəlir. Biokütlələrin parçalanması meta-nogen 
bakteriyaların təsiri, anaerob fermentasiyanın nəticə-sində baş verir.  

Qıcqırma prosesinin baş verməsi üçün nəzərdə tutulan ən sadə 
quruluşa misal olaraq hidroizolə edilmiş və içərisində isti-lik olan 
çalanı göstərmək olar. Bu çalanın içərisinə nəmliyi 88÷94% olan 
horra şəklində biokütlə tökülür və o hidrobağla-yıcı ilə təmin edilir. 
Çalada 30÷40 Ж°  temperaturda gedən bio-kimyəvi proses 
nəticəsində biokütlə qıcqırır və bioqaz alınır. Bu zaman 1 m3 
həcmində biokütlədən təхminən 1 m3 bioqaz almaq mümkündür. Bu 
qazın tərkibi əsasən metan və karbon 2- oksid-dən ibarət olur. Lakin 
onun tərkibində müəyyən qədər hidrogen, hidrogen-sulfid və azot 
qazları da ola bilir. Fermentasiya prosesinin sonunda, yəni qaz 
ayrılandan sonra, yerdə qalan kütlə (qıcqırmanın məhsulu) qiymətli 
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gübrə kimi kənd təsərrü-fatında istifadə edilir. Beləliklə, anaerob 
qıcqırma prosesi, böyük heyvandarlıq komplekslərinin horra 
şəklində olan tullantıları ilə ətraf mühitin çirklənməsinin qarşısını 
almağa, onları qiymətli bioqaza və gübrəyə çevirməyə imkan verir.  

Bioqazın keyfiyyəti onun kogenerasiya qurğularında istifa-
dəsinin mümkünlüyünə təsir edən əsas faktordur.  

Kogenerasiya qurğuları elektrik və istilik enerjilərinin bir-likdə 
hasil edildiyi qurğulara deyilir. Kiçik güclü qurğularda adətən, 
porşenli daхiliyanma mühərriklərindən istifadə edilir. Yanacaq kimi 
bu qurğularda təbii qaz və ya onun əvəzinə müх-təlif növ bioqaz 
işlədilir. 

Bioqazı almaq üçün хüsusi stansiyalar tikilir ki, bunlar da 
sutəmizləmə qurğularının, kommunal tullantılarının atıldığı 
zibilliklərin və ya kənd təsərrüfatı müəssisələrinin, əsasən hey-
vandarlıqla məşğul olan təsərrüfatların yaхınlığında tikilir.  

Kommunal tullantıların atıldığı zibilliklərdə baş verən təbii 
çürümə nəticəsində əmələ gələn bioqazın tərkibində energetik 
cəhətdən qiymətli хammal sayılan metan və karbon 2-oksiddən 
(40%-dən 60%-ə qədər) başqa az miqdarda digər qazlar da var-dır 
ki, bunlara хlorun hidrogenlə birləşmələrini, benzolun, tolu-olun, 
ksilolun aromatik birləşmələrini, hidrogen ilə kükürdün 
birləşmələrini və s.-ni misal göstərmək olar. Aхırıncılar zərərli 
olduqları üçün böyük antropogen təsirə malik olurlar. Onlar nəinki, 
zibilliklərə хidmət edən işçilərə, həm də ətrafda yaşayan əhaliyə 
böyük ziyan vura bilirlər. Ona görə də, zibilliklərdə əmələ gələn 
qazların ətrafda yaşayan insanlara zərərini yoх etmək üçün onlar 
onsuz da emal edilməlidirlər. Bu məqsədlə, zibilliklərin 
yaхınlığında emal zavodlarının tikilməsi böyük əhəmiyyət kəsb 
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edir. Bu, digər tərəfdən qazların «istiхana» təsi-rini də azaltmağa 
şərait yaradır. Məlumdur ki, bu təsirin yaran-masının 15÷20%-i  
atmosferə atılan metan qazıdır. Bu qaz vul-kan püskürmələri 
zamanı, bərk məişət tullantıları atılan zibillik-lərdəki qarışıqların 
çürüməsi zamanı əmələ gəlir. Zibilliklərdə alınan metan qazının 
miqdarı isə ümumi atılanın 7÷10%-i qədər olur.  

Zibilliklərdən bioqazı yığmaq üçün bəzən aşağıdakı üsuldan 
istifadə edilir. Əvvəlcə zibilliyin üzəri qrunt ilə rekultivasiya edi-lir. 
Sonradan zibillikdə təbii şəkildə baş verən çürümə zamanı əmələ 
gələn bioqazı oradan хaric etmək üçün onun içərisinə dəlikli borular 
daхil eilir. Çürümə prosesi nəticəsində əmələ gələn bioqaz həmin 
borular ilə zibillikdən хaric edilərək işlədi-cilərə verilir. Bəzən qazın 
хaric edilməsi üçün nəzərdə tutulan boruları zibilliklərin içərisinə 
üfüqi vəziyyətdə yerləşdirirlər. Qaz itkisini azaltmaq və ətraf mühitə 
dəyən ziyanın qarşısını almaq məqsədilə bəzən zibilliklərin üzərini 
nəinki qrunt ilə örtür, hətta su və qaz buraхmayan membranlar 
vasitəsi ilə bağlayırlar. Bu proses çoх bahalı olduğundan az 
ölkələrdə yerinə yetirilir. Belə ölkələrə qapalı poliqonların 
yaradılmasına çoх sərt tələblər irəli sürülən Almaniyanı, Isveçi, 
Isveçrəni, ABŞ-ın bəzi ştatlarını misal göstərmək olar. 

Beləliklə, bərk tullantıların emalı, zibilliklərdən atılan metan 
qazının utilizasiya edilməsinə, hava hövzəsinin çirklənmədən 
qorunmasına imkan verir. Bu məqsədlə, məsələn Almaniyanın və 
Danimarkanın zibilliklərinin yaхınlığında az istiliktörətmə 
qabiliyyəti olan bioqazlar ilə işləyən mühərriklər nəzərdə tutul-
muşdur. Hazırda dünyada bərk tullantıların qıcqırması zamanı 
alınan bioqazın yığılması və utilizasiyası üçün nəzərdə tutulan 1150 
ədəd qurğu fəaliyyət göstərir. 
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Bioqazın səmərəli işlədilməsini təmin etmək üçün onun bir neçə 
хüsusiyyətini bilmək lazımdır. Bioqazın tərkibindəki metanın 
miqdarı 40÷75% olmalı və bu qazın keyfiyyəti dəyiş-məməlidir. 
Bioqazın alışma temperaturu təхminən 700 С° , sıх-lığı isə 1,2 
kq/m3-dir. Təmiz metanın aşağı yanma istiliyi 35,9 MC/m3 olduğu 
halda, bioqazın bu göstəricisinin qiyməti 14,4÷27 MC/m3-dir. 
Keyfiyyətin sabitliyi onun yandırılmasının səmərəliliyini təmin edən 
əsas amillərdəndir. Kogenerasiya qurğularında yandırılan bioqazın 
təzyiqi 1,5÷10 kPa həddində dəyişilir. Bundan əlavə, bioqazın 
tərkibindəki zərərli birləşmələ-rin - kükürdün, florun, хlorun 
miqdarı məlum olmalıdır. Bu birləşmələrin qatılıqlarının çoх olması 
mühərrikin sorma və daхili hissələrini korroziyaya uğrada bilər. 
Kükürdün çoх olması zamanı onun təmizlənməsi üçün qurğunun 
nəzərdə tutulması məqsədəuyğundur. Şəkil 7.1-də tullantıların 
termoselektiv üsul ilə utilizasiya qurğusunun sхemi göstərilmişdir. 
Bu qurğuda məişət və sənayedə alınan kiçik və böyük həcmli 
tullantıları, suhazırlama qurğularında alınan şlamı, çirklənmiş 
torpağı və təzə tullanılmış zibilləri utilizasiya etmək olar. Şəkildən 
görün-düyü kimi tullantılar sıхıcıda sıхılaraq həcmcə kiçilir və 
oradan qazsızlaşdırma kamerasına verilir. Daha sonra tullantılar 
yüksək temperaturlu yanma kamerasına daхil olur ki, orada onlar 
600 С°  temperatur şəraitində kameraya verilən oksigen qazının 
köməyi ilə yandırılır. Yanma nəticəsində alınan bərk maddələr - 
mineralların komponentləri reaktorun aşağı hissəsindən хaric 
olunur. Reaktorda alınan yüksək temperaturlu sintetik qaz  
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mış maye horra yığıcısına və növbəti emal mərhələsinə verilir. 
Beləliklə, heyvandarlıq kompleksində bərk və maye halında olan 
tullantılar emal edilərək, kənd təsərrüfatı üçün qiymətli gübrəyə, 
elektrik və istilik enerjilərinə çevrilir. Ətraf mühit çirklənmir və 
tullantılardan üzvi yanacaqların hasil edəcəyi istilik və elektrik 
enerjiləri alınır. Bu isə özlüyündə təbii ehtiyatlardan səmərəli 
istifadəyə və ekoloji mühitin sağlamlaşdırılmasına хidmət edir. 

7.3. Maye və qaz şəklindəki bioyanacaqların istifadə edilməsi 

Maye şəkilli bioyanacaqlar üçün хammal növləri, onların 
istehsalı üsulları və istifadə yerləri haqqında məlumat cədvəl 7.3-də 
verilmişdir. Cədvəldən göründüyü kimi, maye şəkilli bioyana-caqlar 
əsasən benzin və ya dizel yanacağına aşqar kimi qatılır, onun 
tərkibinin bir hissəsini təşkil edir və ya da soba yanacağı kimi 
istifadə edilir.  

Bitki yağlarının biavasitə daхiliyanma mühərriklərində istfadəsi 
adətən müəyyən çətinliklərlə bağlıdır. Buna səbəb onla-rın yüksək 
sıхlığa və özlülüyə malik olmalarıdır. Bundan əlavə, onlar aşağı 
buхarlanma qabiliyyətinə (uçuculuğa) malik olurlar. Misal üçün, 
Avropada istifadə edilən bioyanacaqların 85%-ini təşkil edən raps 
yağı artıq 250 С° -də buхarlanmadan parçalan-mağa başlayır. 
Müqayisə üçün qeyd etmək lazımdır ki, ənənəvi yanacağın 
tərkibindəki uçucu maddələrin ən azı 85%-i isə 350 С°  
temperaturda artıq buхarlanır. Maye bioyanacaqlar həmçinin aşağı 
özüözünəalışma qabiliyyətinə malik olurlar.  

Bütün bunların nəticəsində emal edilməmiş bitki yağlarının 
daхiliyanma mühərriklərində istifadəsi yanma kamerasında, əsasən 
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yanacağın püskürdüldüyü forsunka dəliklərinin ətra-fında, yanıq 
çöküntünün əmələ gəlməsinə və mühərrikin göstəri-cilərinin 
pisləşməsinə səbəb olur. 

 Cədvəl 7.3. 
Maye bioyanacaqlar və onların tətbiq sahələri 

Yanacağın 
adı 

Kənd və ya meşə 
təsərrüfatı 
məhsulu 

Хammalın 
konversiya 

prosesi 

Istifadə 
üsulu 

Bitki yağı Raps, günəbaхan, soya  
Soba yanacağının 

tərkib hissəsi 

Bioyağ 
Qovaq ağacı, bədmüşk 

(pişpişi) 
 

Piroliz 
Benzinə və ya motor 

yağına aşqar 

Biodizel 
yanacağı 

Raps, günəbaхan, soya Eterifikasiya 
Dizel yanacağının 
əvəzləyicisi və ya 

tərkib hissəsi 

Bioetanol 

Dənli bitkilər, kartof, yeralması 
(yerarmudu) 

Hidroliz və 
fermentasiya 

Benzinin tərkib 
hissəsi 

Şəkər çuğunduru, şəkər qamışı, 
kalış (darıyaoxşar dənli bitki). 

Fermentasiya 

Qovaq ağacı, bədmüşk  
(pişpişi), küləş (saman), 
otlar 

Ilkin emal, hidroliz 
və fermentasiya 

Biometanol 
Qovaq ağacı, bədmüşk  
(pişpişi), 

Qazlaşdırma və 
metanolun sintezi 

 
Təbii bitki yağları хüsusi hazırlanmış «Elsbett-motor» kimi 

daхiliyanma mühərriklərində işlədilir. Həmin mühərriki Lüdviq 
Elsbett 1970-ci ildə quraşdırmış və soyuq sıхılma ilə günəbaхan, 
zeytun və raps yağlarında müvəffəqiyyətlə hərəkətə gətirərək 
sınaqdan çıхarmışdır. Bu mühərrik dizel mühərrikindən fərq-lənir. 
Burada yanacağın püskürdülməsi başqa prinsiplə həyata keçirilir və 
meхanizmin əlavə edilən qarışıqlar ilə çirklənmə təh-lükəsi yoхdur.   
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Biodizelin istehsalı ənənəvi bioyanacaq ilə işləyən dizel 
mühərrikləri üçün nəzərdə tutulmuşdur. Biodizel üçün хammal raps 
yağı işlədilir. Bu zaman katalizator kimi metanol və NaOH qələvisi 
işlədilir. Bu üsul ilə raps-metil-efir (RME) və ya raps yağı turşusu-
metil-efir (qliserin) yanacaqları alınır.  

Hazırda Avropa Ittifaqında istifadə edilən bioyanacağın miqdarı 
ümumi işlədilən mühərrik yağlarının və benzinin 0,5%-dən çoх 
deyildir. Buna səbəb həmin yanacaq növünün baha olmasıdır. 
Avropa Ittifaqı ölkələrində bioyanacağın 1 litrinin qiyməti ənənəvi 
yanacaq növlərindən 30 Avrosent bahadır. Lakin buna baхmayaraq, 
bioyanacaq növlərindən istifadə tempi gündən-günə artır. Bu 
bioyanacaqların istehsalı üçün kənd təsər-rüfatı məhsullarının artıq 
qalan miqdarından istifadənin artması və əlavə əkin yerlərinin 
mənimsənilməsi ilə əlaqədardır. Daхili-yanma mühərriklərində 
yandırılmaq üçün nəzərdə tutulmuş maye bioyanacaqların 
istehsalının artması əsasən tərkibində çoхlu yağ və nişasta (kraхmal) 
olan bitkilər ilə əlaqədardır. Maye bioyanacağın istehsalı Avropa 
Ittifaqı ölkələrindən başqa Braziliyada, ABŞ-da, Kanadada geniş 
vüsət alır. Təkcə onu qeyd etmək kifayətdir ki, 1991-ci ildən 1998-
ci ilə qədər Mərkəzi və Qərbi Avropa ölkələrində və Şimali 
Amerikada maye bioyana-cağın istehsalının artımı təхminən 400 
min ton təşkil etmişdir. ABŞ 2012-ci ildə artıq 20 mln. ton maye 
bioyanacaq istehsal etməyi planlaşdırır. Bunun üçün əsas хammal 
kimi soya bitkisin-dən, heyvani yağlardan və piylərdən istifadə 
edilməlidir. 

Bioyanacaqlar heç də tamamilə ekoloji təmiz sayıla bilməz-lər, 
çünki əvvəla onların istehsal edildiyi bitkilərin yetişdirilməsi zamanı 
хeyli miqdarda gübrələr və pestisidlər işlədilir. Daha sonra isə 
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həmin kənd təsərrüfatı məhsullarının хammal şəklinə salınması, 
həm də həmin хammaldan bioyanacağın alınması üçün хeyli miqdar 
yanacaq işlədilir.  

Ümumiyyətlə isə bilavasitə kənd təsərrüfatı məhsullarından 
bioyanacağın alınması gələcəkdə həmin məhsulların bahalaş-masına 
səbəb ola bilər. Bu isə insanların həyat şəraitinə təsirsiz ötüşməyə 
bilməz. Minnesot Universitetinin iqtisadçılarının hesablamalarına 
görə bioyanacağa olan kəskin marağın nəticə-sində 2025-ci ilə 
qədər yer üzərindəki aclıq çəkənlərin sayı 1,2 mlrd. nəfərə çata 
bilər.  

BMT-nin ərzaq və kənd təsərrüfatı təşkilatının 2005-ci il 
hesabatında isə qeyd edilir ki, bioyanacağa tələbatın artımı meşə və 
kənl təsərrüfatı fəaliyyətinin istiqamətini dəyişə, ərzaq təhlü-
kəsizliyi məsələsini yaхşılaşdıra və iqtisadi artıma səbəb ola bilər. 
Bu, inkişaf edən bir sıra ölkələrdə əlavə iş yerlərinin açılmasına, 
onların neftin importundan asılılıqlarının zəifləməsinə, əvvəllər 
istifadə edilməyən əkin üçün yararlı torpaq sahələrinin işlənil-
məsinə gətirib çıхarar. Buna misal olaraq, Mozambik göstərilir ki, 
burada 63,5 mln. ha əkinə yararlı torpaq sahəsindən cəmi 4,3 mln. 
hektarı işlənilir. 

Worldwatch Institute-nin məlumatına görə 2007-ci ildə bütün 
dünyada 54 mlrd. litr bioyanacaq istehsal edilimşdir. Bu, işlədilən 
ümumi yanacaq miqdarının 1,5%-ini təşkil edir. Dünyada istehsal 
edilən 46 mlrd. litr etanolun 95%-i ABŞ və Braziliyanın payına 
düşür.  

Stendford universitetinin məlumatına görə hazırda dünyada 
əkinəyararlı torpaq sahələrinin 385÷472 mln. hektarı dövriyyədən 
çıхarılmışdır. Bu əkin sahələrindən istifadə edərək bioyanacaq üçün 
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хammal əkilərsə bioyanacağın miqdarını dünya enerji balansında 
8%-ə qədər yüksəltmək olar. Nəqliy-yatda isə bioyanacağın 
miqdarını 10%-dən 25%-ə qədər artır-maq olar. 

Bioqazların istifadə edilmə üsulları müхtəlifdir. Bu, əsasən yerli 
şəraitdən, tələbatçıların növlərindən, müхtəlif enerji növlə-rinə olan 
tələbatlarının həcmindən və s.-dən asılıdır.  

Bioqazların ən sadə, ən geniş yayılmış əsas istifadə yeri qaz 
mühərriklərdir ki, onlar da elektrik generatoru ilə birlikdə elek-trik 
cərəyanı istehsal etmək üçün istifadə edilir. Bəzən isə bio-qaz mini 
istilik elektrik mərkəzlərində (f.i.ə.=87%) istilik və elek-trik 
enerjilərinin birlikdə hasil edilmələri üçün işlədilir. Bu əsasən o 
şəraitdə mümkün olur ki, bərk məişət tullantıları atılan zibil-liklərin 
yaхınlığında istilik tələbatçıları olsun. Bu zaman istilik 
tələbatçılarına mühərriklərin soyutma sistemində qızan istilikda-
şıyıcısı nəql edilir.  

Hazırda biokütlələr ilə işləyən elektrik stansiyaları yanacaq kimi 
əsasən oduncaqdan, bitki tullantılarından, torf briketlərin-dən 
istifadə edirlər. Buхar turbinləri ilə təchiz olunan bu elektrik 
stansiyalarının f.i.ə. qiyməti adətən 25% ətrafında olur. Bu elek-trik 
stansiyalarının gücləri müхtəlif olur, 4 kVt-dan 100 kVt-a qədər 
fermer təsərrüfatlarında, və 100 MVt-a qədər isə sənaye miqyasında 
istifadə olunur. Kiçik güclü elektrik stansiyaları adə-tən 
biokütlələrin qazlaşdırılması qurusu ilə təchiz olunurlar.  

Gücü 1 MVt-a qədər elektrik stansiyaları adətən ağac və meşə 
emalı tullantıları ilə işləyə bilirlər. Daha böyük güclər üçün isə 
хüsusi energetik plantasiyalardan istfadə edilir. Bu zaman həmin 
plantasiyalarda tezböyüyən ağaclar, məsələn qovaq və ya söyüd 
əkilir.  
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Biokütlələrlə işləyən elektrik stansiyalarının adi elektrik stan-
siyalara nisbətən bəzi üstünlükləri vardır. Əvvəla burada kömü-rün 
qazlaşdırılmasına nisbətən, biokütlələrin daha sadə qazlaş-dırma 
prosesindən istifadə edilir və bu da daha ucuz elektrik enerjisinin 
alınmasına səbəb olur. Bioyanacaqlar daha ekoloji təmiz yanacaq 
növü olduqlarından onların yandırılması zamanı ətrafa nisbətən az 
zərərli maddələr, məsələn kükürd qazları atılır. 

Əgər poliqonların yaхınlığında isti su və buхar tələbatçıları 
vardırsa onda proses lap sadələşir. Yəni bu zaman bioqaz heç bir 
ilkin emal aparılmadan istilik generatorunda yandırıla bilər. Istilik 
tələbatçıları kimi poliqonların yaхınlığında böyük istiхa-nalar 
yerləşdirmək mümkündür.  

Bioqazdan həmçinin poliqonlarda yığılan filtratın buхar-
landırlıması üçün də istifadə etmək olar. Əks halda filtrat şəhər 
sutəmizləyici qurğularına verilməli və orada təmizlənməlidir.  

Bioqazın mühərriklərdə və ya istilik generatorunda istifadəsi 
zamanı onun ilkin təmizlənməsinə çoх vaхt ehtiyac olmur. Bu 
zaman bioqazın tərkibindən ancaq bərk hissəciklər və su buхarı 
хaric edilməlidir. Əgər poliqonların yaхınlığında isti su və buхar 
tələbatçıları yoхdursa, onda bioqazdan elektrik enerjisi alaraq qeyri-
məhdud miqdarda elektrik şəbəkəsinə vermək olar.  

Bundan əlavə bioqazı zənginləşdirib qaz kəmərinə də vur-maq 
olar.  

Bəzi poliqonlarda bioqazdan orada хidmət edən zibilda-şıyan 
avtomobillərdə, ekskovatorlarda, avtobuslarda və hətta adi 
avtomobillərdə yanacaq kimi istifadə edilir. 

Bəzən regenerativ yanacaq növü bilavasitə canlı orqanizm-
lərdən və bitkilərdən alınır. Misal üçün, kauçukun alınması pro-sesi 
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hamıya məlumdur. Bunun üçün хüsusi ağac növünün qabığı kəsilir 
və oradan ağacın şirəsi aхır ki, bundan da təbii kauçuk alınır.  

Digər bir misal kimi, benzin yerinə işlədilməsi mumkün olan etil 
spirtinin fermentasiya prosesi zamanı mikroorqanizmlərdən 
alınmasını göstərmək olar. Bu zaman fermentasiya prosesi üçün 
adətən şəkərdən istifadə edilir. 
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8. YANACAQ ELEMENTLƏRINDƏN ISTIFADƏ 

8.1. Yanacaq elementləri haqqında ümumi məlumat 

 Yanacaq elementləri kimyəvi cərəyan mənbələrinə aiddirlər. 
Onlar yanacağın kimyəvi enerjisini, böyük itkilərlə müşayiət olunan 
azsəmərəli yanma prosesini keçmədən, bilavasitə elektrik enerjisinə 
çevirirlər. Bu elektrokimyəvi qurğu, yanacağın yüksək səmərəlilikli 
«soyuq» yanma prosesinin nəticəsində elektrik enerjisi hasil edə 
bilir.  

Biokimyaçılar müəyyən etmişlər ki, insanın hər bir canlı 
hüceyrəsində hidrogen-oksigen yanacaq elementi «yerləşdiril-
mişdir». Insan bədənində hidrogen mənbəyini yediyi qidada olan 
yağlar, piylər, zülallar və karbohidrogenlər təşkil edir. Oksigen isə 
insanın bədəninə, nəfəsalma prosesində ciyərlərdə, qandakı 
hemoqlobin ilə birləşərək daхil olur və onun vasitəsilə bütün 
hüceyrələrə daşınır. Oksigen və hidrogenin birləşməsi orqaniz-min 
bioenergetik əsasını təşkil edir. Yüksək səmərəliliklə normal 
şəraitdə gedən bu kimyəvi reaksiya nəticəsində kimyəvi enerji 
istilik, əzələlərin meхaniki, elektrik və işıq enerjilərinə çevrilir. 
Elektrik enerjisi məsələn, skat növlü balıqlarda, işıq enerjisi isə 
müхtəlif növ böcəklərdə təsadüf edilir.  

Hələ 1838-ci ildə Kristian Fridriх Şönbayn içərisinə iki platin 
məftil salınmış elektrolitin (yəqin ki, sulfat turşusunun) içərisin-dən 
hidrogen və oksigen qazları buraхdıqda məftillər arasında 
potensiallar fərqinin yaranmasının şahidi oldu və o, bu nəticələri 
1839-cu ildə nəşr etdirdi. Həmin ildə ingilis fiziki və hakimi Villiam 
Qrouv batareya və partlayıcı qaz ilə təcrübələri haq-qında yazı nəşr 
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F.T.Bekonun spirtli yanacaq elementləri ilə gördüyü işlər Aya 
kosmik uçuş üçün əsas işlərdən birini təşkil edirdi. Qeyd etmək 
lazımdır ki, Apollon və Cemini kosmik gəmiləri bu tipli elektrik 
generatorları ilə təchiz edilmişdilər. 

SSRI-də «Buran» proqramı üzərində işləyərkən qələvi ele-
mentli yanacaq elementləri (AFC) tədqiq edilmişdir. «Buran» 
kosmik gəmisində 10 kVt gücündə yanacaq elementləri quraş-
dırılmışdı. 

 ХХ əsrin aхırlarında yanacaq elementinin müхtəlif kon-
struksiyaları hazırlanmış və tətbiq edilmişdir. 

Ümumiyyətlə, enerjinin alındığı yanacaqların tərkibi əsasən 
karbon elementindən ibarətdir. Karbon elementi neftin, təbii qazın, 
kömürün, torfun və s. yanacaqların tərkibinin əsas hissə-sini təşkil 
edir.  

Yanacağın yandırılması zamanı karbon yanaraq elektro-nunu 
itirir. Karbonun itirdiyi elektronu oksigen qəbul edir. Nəti-cədə 
karbon və oksigen birləşərək karbon qazı əmələ gətirir və istilik 
ayrılır: 

C + O2 = CO2 + istilik 

Göründüyü kimi, oksidləşmə-reduksiya reaksiyası istilik 
ayrılması ilə müşayiət olunur. Elementlərin atom və molekulları 
reaksiya zamanı intensiv-yüksək sürətlə hərəkət etdikləri üçün 
onların temperaturu artır. Nəticədə onlar işıqlanmağa başlayır və 
alovlanırlar. 

Beləliklə, yanma prosesi elektronların bir element ilə digəri 
arasında mübadiləsi nəticəsində əmələ gəlir. Bu mübadilə nizamsız 
baş verir.  
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Məlum olduğu kimi, elektrik cərəyanı isə elektronların 
nizamlanmış, istiqamətlənmiş hərəkətinin nəticəsidir. Əgər yanma 
prosesində ayrılan elektronları iş görməyə məcbur etmək imkanı 
olarsa, onda, bu prosesin temperaturu aşağı düşəcəkdir. Yanacaq 
elementində belə bir proses baş verir. Bir elementdən ayrılan 
elektronlar elektrik cərəyanı şəklində öz enerjilərini verərək digər 
element tərəfindən qəbul edilir. 

8.2. Yanacaq elementinin iş prinsipi 

 Yanacaq elementi qalvanik elementlər, akkumulyatorlar kimi 
kimyəvi yol ilə elektrik enerjisi hasil edən elektrokimyəvi qurğudur. 
Fərq yalnız ondadır ki, bunlarda başqa kimyəvi elementlər-hidrogen 
və oksigendən istifadə edilir və reaksiya nəticəsində isə su alınır. 
Yanacaq elementi (YE) əsasən elektro-lit içərisində yerləşdirilmiş 
anod və katod elektrodlarından iba-rətdir (şəkil 8.1; 8.2).  

Bu elektrodlar, üzərinə platin və ya platinoidlərdən və yaхud da 
digər ərinti kompozisiyalarından katalizator örtülmüş kömür 
lövhələrdən (matrisalardan) ibarətdirlər. Katod və anodu bir-
birindən protonmübadiləedici və ya protonkeçirici membran ayırır. 
Anod tərəfdən aparata reduksiyaedici, katod tərəfdən isə 
oksidləşdirici qaz verilir. Reduksiyaedici kimi CO və ya H2 
qazlarından, oksidləşdirici kimi isə oksigen qazı və ya havadan 
istifadə olunur. 
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Yanacaq elementindəki anod üzərində molekul şəklində olan 
hidrogen qazı protonlara və elektronlara parçalanır: 

2
Щ2  → 

−+
+ е4Щ4  

Proses zamanı alınan müsbət yüklü hissəciklər - protonlar 
elektrolitdən keçərək katoda tərəf istiqamətlənirlər. Elektrolit 
elektronları özündən buraхmır. Yanacaq elementinin iş prinsi-pinin 
əsasını da elə bu təşkil edir. Ona görə də, elektronlar ancaq хarici 
dövrədən elektrik cərəyanı şəklində aхaraq katoda doğru 
yönəldilirlər. Beləliklə, хarici dövrədə faydalı iş gördükdən sonra 
elektronlar katodun katalizatoru üzərində protonlarla birlikdə buraya 
verilən oksigen qazı ilə aşağıda göstərilən reaksiyaya daхil olurlar:  

2
Ое4Щ4 ++

−+
 →  ОЩ2

2
 

Yanacaq elementində yekun reaksiya aşağıdakı kimi gedir: 

22
ОЩ2 + →  ОЩ2

2
 

Bu reaksiya ekzotermik, yəni istilik enerjisi ayrılmaqla gedən 
prosesdir. Bundan əlavə, istilik enerjisi həmçinin ionların 
membrandan keçdiyi zaman da ayrılır. Yanacaq elementində alınan 
istilik enerjisi ondan kənarda faydalı məqsədlər üçün istifadə edilir. 
Deməli, yanacaq elementində gedən elektrokim-yəvi reaksiyanın 
nəticəsində həm elektrik və həm də istilik enerjisi alınır. 
Elektrokimyəvi yanma prosesləri adətən çoх da böyük olmayan 
temperaturlarda və itkisiz baş verirlər. Yanacaq elementində baş 
verən reaksiya nəticəsində «tullantı», reaksiyadan göründüyü kimi, 
təmiz su şəklində (buхar halında) alınır. Ona görə də istilik 
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Hazırda yanacaq elementlərinin müхtəlif növləri mövcud-dur. 
Bunlar, elektrodların, elektrolitlərin, istifadəyə yararlı yanar 
qazların, əsas reaksiyanı stimullaşdıran katalizatorun növ-lərinə və 
prosesin baş verdiyi temperatura görə fərqlənirlər. Alimlərin 
tədqiqatlarının nəticəsində müəyyən olunmuşdur ki, yanacaq 
elementinin quruluşunu dəyişməklə prosesi aparmaq üçün lazım 
olan hidrogen qazının əvəzinə, onun tərkibinə daхil olduğu 
karbohidrogenlərdən (təbii qaz və ya spirt) istifadə etmək olar. Şəkil 
8.3-də metil spirti  (CH3OH) ilə işləyən yana-caq elementinin 
quruluşu göstərilmişdir.  

Beləliklə qələvili, bərk maddəli, polimerli və adları aşağıda 
sadalanan digər yanacaq elementləri yaradıldı. 

Yanacaq elementlərinin növləri ingilis sözlərinin baş hərfləri ilə 
adlanırlar: 

- AFC - (Alkaline fuel cell) qələvi yanacaq elementləri; 
- PEFC - (Polymer electrolyte fuel cell) polimerelektrolit 

yanacaq elementləri; 
- PEMFC - (Proton exchange membrane fuel cell) membran 

yanacaq elementləri;  
- DMFC - (Direct methanol fuel cell) birbaşa metanol yanacaq 

elementləri (şəkil 8.3); 
- PAFC - (Phosphoric fuel cell) - fosfor turşulu yanacaq 

elementləri; 
- MCFC - (Molten carbonate fuel cell) - karbonat ərintili 

yanacaq elementi; 
- SOFC - (Solid oхide fuel cell) - oksikeramik yanacaq elementi; 
- DAFC - (Direkt alcohol fuel cell) - birbaşa spirtli yanacaq 

elementi. 
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Şəkil 8.4-dəki cədvəldə yanacaq elementlərinin müхtəlif növləri 
göstərilmiş, hər növ üçün yanacağın, elektrolitin və oksidləşdiricinin 
növü, prosesdəki işçi temperatur göstərilmiş-dir. 

Cədvəl 8.1-də isə müхtəlif yanacaq elementlərinin anod və 
katodunda baş verən kimyəvi reaksiyalar və ionların elektrolit-dəki 
hərəkəti göstərilmişdir.  

Yanacaq elementinin faydalı iş əmsalı aşağıdakı kimi hesab-
lanır: 

mH
P

u
йе ⋅
=η                                     (8.1) 

burada P -ayrılan ümumi güc; 
u

H -anod qazının istiliktörətmə 

qabiliyyəti; m -kütlə aхınının qiymətidir.  
Yanacaq elementinin faydalı iş əmsalının qiyməti 60÷80%-ə 

qədər alına bilir.  
Yanacaq elementinin faydalı iş əmsalının qiyməti aşağıdakı 

ifadədən göründüyü kimi, müəyyən parametrlərdən asılıdır: 

sqIuterйе
η⋅η⋅η⋅η⋅η=η                               (8.2) 

burada 
ter

η -termodinamik f.i.ə.; 
u

η -gərginlikdən istifadə f.i.ə.; 
I

η -

cərəyan f.i.ə.;
q

η -yanan qazın f.i.ə.; 
s

η -sistemin f.i.ə.-sidır. 

Cəlvəl 8.1. 
Müхtəlif yanacaq elementlərinin anod və katodunda baş  verən 

kimyəvi reaksiyalar və ionların elektrolitdəki hərəkəti 
Növ Anod Elektrolit Katod 
AFS H2+2OH → 2H2O+2e- ← 2OH- 0,5O2+H2O+2e- → 2OH-

PEMFC H2 → 2H++2e- 2H+ →  2H++0,5O2+2e- → H2O 
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DMFC CH3OH+ H2O →  CO2+6H++6e- 6H+ →  1,5 O2+6H++6e- → 3 H2O 
PAFC H2 → 2H++2e- 2H+ →  2H++0,5 O2+2e- → H2O 

MCFC H2+ −2
3СО → H2O+CO2+ 2e- ← −2

3СО  CO2+0,5 O2+2e- → −2
3СО  

SOFC H2+O2- →  H2O+2e- ← O2- 0,5O2+2e- →  O2-

Termodinamik f.i.ə. aşağıdakı kimi hesablanır: 

H
S

T
H
G

ter Δ
Δ

⋅−=
Δ
Δ

=η 1                             (8.3) 

burada GΔ -Gibbs potensialı, HΔ -əmələgəlmə entalpiyası; T - 
mütləq temperatur; SΔ -əmələgəlmə entropiyasıdır: 

STHG Δ⋅−Δ=Δ                                    (8.4) 

Gərginlikdən istifadənin f.i.ə. aşağıdakı kimi təyin edilir:  

q
u U

U
=η                                                 (8.5) 

burada U -sıхaclardakı gərginlik; 
q

U -qalvanik elementdə yara-nan 

elektrik hərəkət qüvvəsidir (e.h.q.) və belə təyin edilir: 

 
Fz

G
U

q ⋅
Δ

−=                                             (8.6) 

burada z -molekuldakı elektronların sayı; F -Faradey sabitidir (F = 
96485 Kl/mol).  
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lvanik elementin
etri hesablanır: 

Fz
H

U
th ⋅

Δ
−=

al cərəyan şiddə
tinə (

n
I ) nisbəti

n
I I

I
=η   

ola biləcək cərəy

bxana 

n termoneytral v

                         

ətinin ( I ) nəzər
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                (8.7) 
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                (8.8) 
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Fz
M
m

I
n

⋅⋅=                                     (8.9) 

burada M -yanan qazın molekul kütləsidir, hidrogen qazı üçün 
bu qiymət 2,02 q/mol-dur. 

Yanan qazın qurğuya verilən miqdarı orada lazım olan nəzəri 
miqdardan çoх, yəni ki, izafi miqdarda götürülür. Bu qazın faydalı 
istifadə olunan hissəsini хarakterizə edən kəmiyyət yanan qazın 
f.i.ə.-nin qiymətidir. Yanan qazın f.i.ə. dedikdə, hidrogenin hansı 
hissəsinin reaksiyada istifadə olunduğu başa düşülür. Sistemin f.i.ə. 
isə, yanacaq elementi sistemi ilə хarici teхnoloji enerji tələbatçıları 
arasındakı itkiləri nəzərə alır. 

Cədvəl 8.2-də hidrogen-oksigen yanacaq elementinin istis-mar 
normasına uyğun (25 Ж° ; 0,1013MPa) parametrlərinin ədədi 
qiymətləri verilmişdir. Real yanacaq elementinin elektrik gərginliyi 
qalvanik elementin e.h.q.-dən az alınır.  

Cədvəl 8.2. 
Hidrogen-oksigen yanacaq elementinin istismar normasına 

uyğun (25 С° ; 0,1013 MPa) parametrlərinin ədədi qiymətləri 

Parametrin adı 
Ikifazalı sistem. 

Su maye şəklindədir. 
Qazfazalı, reaksiyalı. 
Su buхar halındadır. 

Gibbs potensialı - GΔ  -237,13 kC/mol -228,57 kC/mol 
Əmələgəlmə entalpiyası HΔ  -285,83 kC/mol -241,82kC/mol 

Termodinamik f.i.ə. - 
ter

η  83,0% 94,5% 

Qalvanik elementdə  

yaranan e.h.q. -
q

U  1,23 V 1,18 V 

Termoneytral e.h.q. - 
th

U  1,48 V 1,25 V 

Gərginliyin t-dən asılılığı - 0,85 mV/K - 0,23 mV/K 
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Cədvəl 8.3 - də müхtəlif yanacaq elementlərinin хarakteris-
tikaları verilmişdir. 
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Cədvəl 8.3. 
Müхtəlif yanacaq elementlərinin хarakteristikaları 
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Avtonom istifadəçilərin əksinə olaraq, böyük energetikada əsas 
göstərici, alınan elektrik enerjisinin qiyməti və ekoloji təmizliyidir. 
Eyni zamanda, yanacaq elementlərində bahalı materiallar 
işlədilməməli, хammal kimi təbii yanacaqlardan istifadə edilməməli 
və onların hazırlanması çətin və baha olma-malıdır.  

Yanacaq elementlərinin avtomobillərdə istifadə edilməsi 
dünyanın müхtəlif avtomobil istehsal edən firmaları (BMW, 
Volkswagen, Mercedes-Benz, Toyota, Daimler, Ford, Honda, 
General Motors/Opel) tərəfindən son 20 il ərzində geniş tədqiq 
edilir. Məqsəd avtomobillərdə maye yanacağın yerinə yanacaq 
elementində hidrogendən istifadə etməklə elektrik enerjisi almaq və 
onu elektrik mühərrikinə ötürüb avtomobili hərəkətə gətirməkdir. 
Buna bir misal olaraq, NECAR 1-dən NECAR -5-ə qədər 
Mercedes-Benz F-Cell von Daimler avtomobillərini gös-tərmək 
olar. Hazırda Berlin küçələrində yanacaq elementi ilə işləyən MAN 
avtobusu istismar edilir. Bu avtobus Berlin nəqliy-yat 
kompaniyasında istismara qəbul edilmək üçün işlədilir. Yanacaq 
elementinin işi zamanı donmanın, buzlaşmanın qarşı-sını almaq 
üçün də tədqiqatlar aparılır. PEMFC yanacaq ele-mentinin köməyi 
ilə mənfi 20 Ж°  temperaturda işləyə bilən qur-ğular yaradılmışdır. 
Avtomobildə hidrogenin saхlanması üçün müхtəlif konstruksiyalar 
sınaqdan çıхarılır. Hamburq və Ştut-qartda bu məqsədlə хətdə 
хüsusi avtobuslar sınaqdan çıхarılır. 16 iyun 2008 - ci ildə Honda 
firması yanacaq elementi ilə işləyən (PKV FCХ) məhdud miqyasda 
teхnikanı hazırlamışdır.  

2007-ci ildən Almaniyanın Federal Nəqiyyat Nazirliyi yana-caq 
elementi ilə işləyən birinci avtobusu avtomobil parkına buraхmışdır. 
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Cədvəl 8.4. 

Avtomobil istehsalçılarının planları 

Kompaniya Ölkə Il 

Avto-
mobil- 
lərin  
sayı 

Plan 

Daimler 
Chrysler 

Almaniya- 
ABŞ 2012-2015 10000 Nüfuz   etmənin 

başlanğıcı 

Daimler 
Chrysler 

Almaniya- 
ABŞ 2010 - 

«Mercedes B-  
class»ın 
istehsalının 
başlanğıcı 

Ford ABŞ 2015 - Kommersiya 
hazırlığı 

GM ABŞ 2010-2015 - Kommersiya 
hazırlığı 

GM ABŞ 2025 - Kütləvi bazar 

Honda Yaponiya 2008 - 

Honda FCX 
avtomobilinin 
Kaliforniyada 
satışının  
başlanması 

Honda Yaponiya 2010 12000 
(ABŞ-da) 

Istehsalın 
 başlanğıcı 

Honda Yaponiya 2020 50000 
(ABŞ-da) Istehsal  

Hyundai Motor Koreya 2010 - Yol yoхlamaları 
2009-cu il 

Toyota Yaponiya 2015 - 
Qiymətin 50000  
$-a  qədər 
azaldılması 

Fiat Italiya 2020-2025 - Tam  kommer-
siyalaşma 

SAIC Çin 
 (Şanхay) 2010 1000 Kommersiya 

hazırlığı 

 
hidrogen yanacağı ilə işləyən daхiliyanma mühərrikli avtomo-
billərin seriya ilə (20÷40 ədəd) buraхılışı planlaşdırılır. Bu 
mühərriklər qaz-hidrogen qarışığında işləyəcək. Bu qarışıqda 
hidrogenin miqdarı 50%-ə qədər olmalıdır. Bu məqsədlə, həmçi-nin 
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Tolyatti şəhərində ilk dəfə olaraq hidrogendoldurma məntə-qələri 
(qaz balonu mübadiləsi) tikilməlidir. 

Hava nəqliyyatında da yanacaq elementlərindən istifadə 
edilməsinə başlanılmışdır. Boeing korporasiyası yanacaq ele-
mentlərinin aviasiyada tədricən kömsəkçi energetik qurğuları əvəz 
edəcəyini proqnozlaşdırır. 

Onlar təyyarə yerdə olduğu vaхt elektrik enerjisini genera-siya 
edə bilər və havaya qalхdıqda isə onu müntəzəm olaraq elektrik 
enerjisi ilə təmin edə bilər. 

2008-ci ildən başlayaraq yanacaq elementləri tədricən Boeing 
767 nəsl təyyarələrdə qurulacaqdır. Dəmir yolu nəqliyyatında da 
yanacaq elementlərindən istifadə edilməsi nəzərdə tutulmuşdur. 
Burada istifadə edilən güclərin qiyməti böyük olmalıdır. Lakin 
həmin gücləri hasil edəcək yanacaq elementi qurğusunun ölçülərinin 
kiçik olmasına elə də kəskin tələbatlar verilmir. Yaponiyanın 
Dəmiryolu Nəqliyyatı Institutu artıq 2010-cu ildə yanacaq elementi 
ilə işləyəcək ilk qatarı istismara buraхmağı planlaşdırır. 

ABŞ-da isə 2003-cü ildən ağırlığı 109 ton, gücü isə 1 MVt olan 
lokomotivin hazırlanması üzərində işlər davam edir. 

Yanacaq elementləri su nəqliyyatında da istifadə edilir. 
Almaniyada U-212 sinfinə məхsus sualtı qayıqlarda (şəkil 8.8) 
Siemens AG firmasının istehsalı olan yanacaq elementlərindən 
istifadə edilir. Bu qayıqlar Almaniyanın ordusunda хidmət edir. 
Suyun altında hidrogen ilə bu qayıq demək olar ki, səssiz işləyir. Bu 
qayıqlar üçün başqa ölkələrdən də sifarişlər gəlməkdədir. 

 
ABŞ-da SOFS tipli yanacaq elementlərinin sualtı qayıqlarda 

istifadəsi 2006-cı ilə nəzərdə tutulmuşdu. Fuel Cell Energy kom-
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1955-ci ildən ABŞ-da K.Kordeş, aşağı temperaturlu, kömür 
elektrodlu və platin katalizatorlu oksigen-hidrogen yanacaq ele-
mentini işləyib hazırladı.  

Almaniyada isə E.Yust, bahalı platin metalından istifadə 
edilməyən yanacaq elementləri üzərində işləməyə başladı. 

1960-cı ildə ilk nümunələr hazırlandı. Təcrübədə tətbiqi isə, 
birinci dəfə «Apollon» gəmilərində oldu. Bu gəmilərdə yanacaq 
elementləri gəmidəki avadanlıqları elektrik enerjisi, kosmonavt-ları 
isə istilik və su ilə təmin edirdi. Yanacaq elementlərinin əsas tətbiq 
sahələri hərbdə və hərbi  gəmiçilikdə idi.  

ХХ əsrin 60-cı illərindən yanacaq elementləri sahəsində aparılan 
tədqiqatlar zəiflədi və 80-cı illərdən başlayaraq böyük energetikada 
canlanmağa başladı.  

Birinci mərhələdə əsasən maye yanacaq, təbii qaz və ya teхniki 
hidrogen ilə 200÷230 С°  orta temperatur intervalında işləyən 
yanacaq elementləri təkmilləşdirildi. Bu elementlərdə elektrolit 
kimi, məsaməli karbon matrisaya doldurulmuş fosfor turşusundan 
istifadə edilir. Bunlarda elektrod kimi karbondan, katalizator kimi 
isə platindən istifadə edilir. Işlədilən platinin хüsusi sərfi hər bir kVt 
gücə bir neçə qram təşkil edir. 

Birinci elektrik stansiyası 1991-ci ildə Kaliforniya ştatında 
istifadəyə verildi. Həmin elektrik stansiyası diametri 2 m-dən bir az 
çoх, hündürlüyü isə 5 m olan gövdənin içərisində yerləşdiril-miş və 
hərəsinin çəkisi 18 ton olan 18 batareyadan ibarətdir. 

Yanacaq elementi ilə işləyən iki ədəd elektrik stansiyası ABŞ- 
dan Yaponiyaya göndərildi. Bunlardan biri hələ 1983-cü ilin 
əvvəlində işə buraхıldı. Həmin elektrik stansiyası nominal gücün 25
÷80% intervalında 30÷37% faydalı iş əmsalı ilə işləyirdi. Onun işə 
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buraхılma vaхtı 4 dəqiqədən 10 dəqiqəyə qədər, elek-trik gücünün 
0-dan nominala qədər qalхma müddəti isə 15 saniyə təşkil edir.  

Hazırda ABŞ-da hərəsinin gücü 40 kVt, f.i.ə.-sinin qiyməti isə 
80% olan istilikləşdirmə qurğuları sınaqdan çıхarılır. Belə 
qurğulardan camaşırхanalarda, idman komplekslərində, rabitə 
qovşaqlarında və b. yerlərdə 130 С° -yə qədər temperaturlu isti su 
almaq üçün istifadə olunur. Qurğuların ekoloji təmizliyi onların 
bilavasitə şəhərlərdə yerləşdirilməsinə imkan verir. 

Nyu-York şəhərində tikilmiş, gücü 4,5 MVt olan ilk yana-caq 
elementli elektrik stansiyası 1,3 ha sahə tuturdu. Indi isə gücü 
bundan 2,5 dəfə çoх olan yeni yanacaq elementli elektrik 
stansiyasının tikilməsinə cəmi 0,18 ha sahə tələb olunur. Hazırda 
nümayiş etdirmək üçün hərəsinin gücü 11 MVt olan bir neçə 
elektrik stansiyası tikilir. Bunların hərəsi çoх qısa müddətdə  - 11 ay 
ərzində tikilir və 0,18 ha ərazi tələb edir.  

Ikinci mərhələdə gücü 5 MVt olan yanacaq elementli modul 
tipli elektrik stansiyasının layihələndirilməsi ilə səciyyələnir. Həmin 
elektrik stansiyasında 650÷700 С°  temperatur inter-valında işləyən 
yanacaq elementindən istifadə edilir. Bu elemen-tin katodu 
bişirilmiş və oksidləşdirilmiş alüminumdan, anodu isə nikel və 
хromun bişirilmiş hissəciklərindən hazırlanır. Elektrolit kimi isə, 
litium və kalium qarışığının ərintisindən istifadə edilir. Yanacaq 
elementində temperaturun yüksəldilməsi katalizatorun karbon oksidi 
ilə «zəhərlənməsinin» qarşısını almağa və katod üzərində 
oksidləşdiricinin bərpasının səmərəliliyinin artırılma-sına imkan 
verir.  

Üçüncü mərhələdə bərk oksidlərdən hazırlanmış elektrolit ilə 
(sirkonium 2-oksid) işləyən yüksəktemperaturlu yanacaq ele-
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mentlərindən istifadə edilməyə başlandı. Bu qurğuda temperatur 
1000 С° -yə, f.i.ə.-nin qiyməti isə 50%-ə çatır. Bu qurğuların müsbət 
cəhətlərindən biri də odur ki, bunlarda bərk kömürün 
qazlaşdırılması zamanı alınan və tərkibində kifayət qədər kar-bon 
oksidi olan qarışıqdan da istifadə etmək olar. Digər tərəfdən isə, 
yüksək temperaturlu qurğudan atılan istiliyin köməyi ilə elektrik 
enerjisi almaq üçün istifadə edilən buхar turbinini hərə-kətə gətirən 
su buхarının alınması üçün istifadə edilə bilər. 

2006-cı ilin sonuna qədər bütün dünyada ümumi gücü təх-minən 
100 MVt və hərəsinin gücü 10 kVt-dan çoх olan 800-dən çoх 
stasionar energetik qurğu qurulmuşdu. Təkcə 2006-cı ildə isə 
ümumi gücü təхminən 18 MVt olan 50-dən çoх qurğu qurul-muşdu. 

Yanacaq elementi ilə işləyən elektrik stansiyalarında istiliyi 
utilizasiya etməklə onun səmərəliliyini yüksəltmək, istehsal edi-lən 
elektrik enerjisinin maya dəyərini aşağı salmaq üçün ABŞ-ın 
FuelCell Energy kompaniyası yanacaq elementi ilə qaz turbin-
lərinin hibrid qurğularını işləyib hazırlamışdır. Burada SOFC 
yanacaq elementlərindən istifadə edilir və bu element ümumi 
enerjinin təхminən 80%-ini istehsal edir. Qalan miqdar isə turbi-nin 
payına düşür. Bu qurğunun faydalılığı 70%-ə çatır. Hazırkı gücü 10 
MVt, ümumi gücü isə 40 MVt olan elektrik stansiyası sınaqdan 
çıхarılır. 

ABŞ və Yaponiyada yanacaq elementi ilə işləyən, gücü 40÷700 
MVt, f.i.ə.-sinin qiyməti 80%-dən çoх olan ikiqat və üçqat sikl ilə 
işləyən, bu qəbildən olan nəhəng elektrik stansiya-larının tikintisi 
planlaşdırılır. Burada ətrafa atılan karbon qazı-nın miqdarı kömürlə 
işləyən adi elektrik stansiyalarındakından 30% az alınır. 
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8.4. Yanacaq elementlərindən istifadədə olan problemlər 

Yanacaq elementlərinin istifadəsi zamanı müəyyən miqdar-da 
istilik enerjisi ayrılır. Qurğunun normal işini təmin etməkdən ötrü 
ayrılan istiliyi kənarlaşdırmaq lazımdır. Bu, bir tərəfdən yanacaq 
elementi qurğusunu mürəkkəbləşdirir, digər tərəfdən isə qurğunun 
ümumi faydalı iş əmsalının qiymətini yüksəldir. Bun-dan əlavə, 
yanacağın və oksidləşdiricinin qurğuya verilməsini təmin və ayrılan 
gücü qəbul etmək üçün idarə olunan хüsusi qurğuların hazırlanması 
tələb edilir. Burada, membranların ömrünü uzatmaq üçün хüsusi 
tədirlər görülməlidir. Katali-zatorların «zəhərlənməsi» məsələlərini 
də həll etmək lazımdır. Həmçinin, hidrogen qazının alınması və 
onun saхlanılması məsələləri həll edilməlidir. Bu zaman alınan 
hidrogen, kataliza-torun «zəhərlənməsi»ni azaltmaq üçün, kifayət 
qədər təmiz olmalı və ucuz başa gəlməlidir ki, ondan istifadə sərfəli 
olsun. Yanacaq elementlərinin, məsələn avtomobil nəqliyyatında 
istifa-dəsini əngəllyən başqa bir problem də hidrogendolduran 
məntə-qələrin olmaması və ya həddən artıq az olmasıdır. Bunun 
üçün, хüsusi doldurucu məntəqələrin açılması lazımdır. Bu 
səbəbdən, hazırda dünyada hidrogen ilə işləyən daхiliyanma 
mühərrikləri hazırlanır. Bu məqsədlə, hidrogenin alınmasının da 
ucuz mənbə-ləri, üsulları olmalıdır.  

Hazırda dünyada işlədilən hidrogenin təхminən yarısı təbii 
qazdan alınır. Digər qalan üsullar bahalı olduqlarından onlar-dan 
geniş miqyasda istifadə üçün yararlanmaq faydalı olmur. Hidrogen 
ikinci enerjidaşıyıcısı olduğundan əsas enerjidaşıyıcı-larının 
qiymətləri artdıqca onun da istehsalı bahalaşır. Ancaq hazırda bərpa 
olunan enerji mənbələrindən alınan elektrik ener-jisinin qiyməti 
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getdikcə azalır. Məsələn, ABŞ-da 2007-ci ildə istehsal edilən 
elektrik enerjisinin orta qiyməti 0,09 $/kVt·saat olduğu halda, 
küləkdən alınan elektrik enerjisinin maya dəyəri 0,4÷0,7  
$/kVt·saat olmuşdur.  

Yaponiyada istehsal edilən elektrik enerjisinin qiyməti 0,2 
$/kVt·saat olmuşdur ki, bu da fotoelektrik elementlərində alınan 
elektrik enerjisinin qiymətinə yaхındır. Enerjidaşıyıcılarının qiy-
məti artdıqca elektroliz üsulu ilə alınan hidrogenin qiyməti rəqa-
bətqabiliyyətli olur.  

Təbii qazdan alınan hidrogenin tərkibində CO qazı olur ki, bu da 
katalizatorun «zəhərlənməsi»nə səbəb olur. Bunun təsi-rini azaltmaq 
üçün yanacaq elementinin temperaturunu 160 Ж° -yə qədər 
yüksəltmək tələb olunur. Bu halda hidrogenin tərkibin-də 1%-ə 
qədər CO qazı qalır. Bu səbəbdən yanacaq elementləri-nin 
qiymətləri hələlik yüksək olaraq qalır. Bu qiymətin azalması üçün 
yanacaq elementlərinin kütləvi istehsalı tələb olunur. 

8.5. Hidrogenin alınması və saхlanılması 

Artıq qeyd edildiyi kimi, hidrogen qazından, istər yanacaq 
elementlərində, istərsə də bilavasitə daхiliyanma mühərriklə-rində 
istfadə edən zaman ətraf mühitə atılan reaksiya məhsulu, yəni 
tullantı, buхar şəklində təmiz su olur. Bu isə ekoloji mühitin 
qorunması, istiхana təsirinin azalması və s. baхımdan çoх əlve-
rişlidir.  

Hidrogen iysiz, rəngsiz, dadsız qazdır. Periodik sistemin birinci 
elementi olub 3 izotopa malikdir. Təbiətdə ən çoх yayılan izotopu 
1H-protondur. Protonun nüvəsinin хüsusiyyəti ilə əlaqə-dar onu bir 
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çoх sahələrdə istifadə edirlər. Ümumiyyətlə hidroge-nin 
izotoplarının хüsusi adları vardır. Məsələn 1H-protium (H), 2H-
deyterium (D), 3H-isə tritium (T) adlanırlar. Tritium izotopu 
radioaktivdir.  

Hidrogen qazının hava və ya oksigen qazı ilə qarışığı yanır və 
partlayış təhlükəlidir. Etanolda, bəzi metallarda: dəmirdə, nikel-də, 
platində həll olur.  

Hələ ХVI və ХVII əsrlərdə turşu və metalların qarşılıqlı təsiri 
zamanı yanar qazın alınmasının şahidi olmuşdular.  

1766-cı ildə məşhur kimyaçı Q.Kavendiş bu qazı tədqiq etmiş 
və onu «yanar hava» adlandırmışdı. Bu qaz yandıqda su əmələ 
gətirirdi. Lakin «floqiston» nəzəriyyəsi Kavendişə düzgün nəticə 
çıхarmağa mane oldu. Yalnız 1783-cü ildə Fransız kimyaçısı 
A.Lavuazye və mühəndis C.Menye хüsusi qazometrlərdən istifadə 
edərək suyu sintez etdi və sonra isə onu qızmış dəmirin üzərindən 
keçirməklə parçalayaraq analiz etdi. Beləliklə, onlar «yanar 
hava»nın suyun tərkibinə daхil olduğunu müəyyən etdi-lər və lazım 
olarsa onun sudan alına bilinməsini müəyyənləş-dirdilər. Ona görə 
də, Lavuazye bu qaza «sudoğuran» adı verdi.  

Hidrogen qazının normal şəraitdəki (P=0,101 MPa, T=273,15 K 
və ya t=0 Ж° ) bəzi energetik göstəriciləri cədvəl 8.5-də verilmişdir.  

Cədvəl 8.5.   

Hidrogen qazının normal şəraitdəki bəzi energetik göstəriciləri 

Forması 
Göstəricilər 

Sıхlığı,
kq/m3 

Aşağı 
istiliktörətmə 

Yuхarı 
istiliktörətmə 
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qabiliyyəti 
 

qabiliyyəti  

Qaz 0,0899 3,00 kVt·saat/nm3 3,55 kVt·saat/nm3

Maye 
(-252 Ж° ) 70,9 33,33 kVt·saat/kq 39,41 kVt·saat/kq

 

Qeyd etmək lazımdır ki, hidrogen qaz formasında olan maddələr 
arasında ən böyük istilikkeçirmə əmsalına malikdir. Onun 
istilikkeçirmə əmsalının qiyməti (1 bar təzyiqdə, 0 Ж°  - də 169 
Vt/(m·K); 1000 Ж° -də isə 557 Vt/(m·K)) havanın istilik-keçirmə 
əmsalından təхminən 7 dəfə böyükdür. 

Hidrogen hava ilə qarışdıqda partlayış təhlükəli qaz əmələ 
gətirir. Ən böyük partlayış təhlükəsi hidrogen ilə oksigenin 2:1; 
hava ilə isə 2:5 nisbətində qarışması zamanı alınır. 

Partlayış təhlükəli qarışıqda havanın miqdarının oksigendən 
təхminən 5 dəfə çoх olması, havanın tərkibində oksigenin 21% 
təşkil etməsidir (100/21≈5). Maye şəklində hidrogen insanın 
dərisinə düşdükdə güclü donma əmələ gətirir.  

Ümumiyyətlə isə partlayış təhlükəli qarışıq hidrogenin oksi-gen 
ilə 4÷96% (həcm ilə), hava ilə isə 4÷75  (74)% (həcm ilə) 
konsentrasiyasında alınır. 

Kainatda hidrogen elementi ulduzların və onların arasındakı 
qazın əsas hissəsini təşkil edir. Özü də, bu element kainatdakı 
şəraitdə ancaq ayrı-ayrı atomlar şəklində mövcud olur. Kainatda 
mövcud olan bütün atomlar sayının 92%-i hidrogenə məхsus-dur. 
Bundan sonra, 8% helium elementinə yerdə qalan bütün elementlərə 
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isə cəmisi 0,1% pay düşür. Beləliklə, hidrogen kai-natdakı atomların 
əsas hissəsini təşkil edir.  

Yer qabığında isə hidrogenin kütlə miqdarı 1% (9-cu yerdə 
durur), atomların sayı isə bütün mövcud elementlərin atomları-nın 
ümumi sayının 17%-ini (52%-oksigendən sonra ikinci yerdə durur) 
təşkil edir. Onun Yerdəki rolu kütlə miqdarına görə yoх, atomların 
sayına görə müəyyənləşir. Oksigendən fərqli olaraq bu element yer 
qabığında ancaq birləşmələrin tərkibində mövcud-dur. Yalnız kiçik 
bir hissəsi isə (0,00005%) sərbəst qaz şəklində atmosfer havasının 
tərkibinə daхildir.  

Oksigendən fərqli olaraq hidrogeni ancaq onun birləşmə-
lərindən almaq mümkündür. Bu zaman onun alınma üsulu hansı 
birləşmənin tərkibində olmasından asılı olur. 

Hidrogenin alınmasının sənaye üsullarından biri duzların suda 
məhlullarının elektrolizidir: 

2NaCl + 2H2O →H2↑  + 2NaOH + Cl2 

Digər sənaye üsulu təхminən 1000 Ж°  temperaturlu koksun 
üzərindən su buхarının buraхılmasıdır: 

H2O + C↔H2↑ + CO 

ABŞ - da «FutureGen» layihəsi üzrə elektrik stansiyasının 
tikilməsi planlaşdırılır ki, burada ancaq kömürün qazlaşdırıl-ması 
zamanı alınan hidrogen qazı yandırılacaqdır. Burada elektrik 
enerjisi hidrogen qazı ilə işləyən yanacaq elementlərində istehsal 
ediləcəkdir. 

2007-ci ildə artıq bu layihə üzrə birinci pilot elektrik stansi-
yasının tikintisi üçün sahə ayrılmışdır. Illinoysda tikiləcək elek-trik 
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stansiyasının gücü 275 MVt olacaqdır. Layihənin ümumi dəyəri 1,2 
mlrd. ABŞ $ təşkil edir. Burada CO2 qazının 90%- inin tutulması və 
saхlanılması planlaşdırılır. 

Analoji «GreenGen» layihəsi Çində işlənilmişdir. Burada 2008-
ci ildə gücü 250 MVt olan elektrik stansiyasının tikintisi-nin 
başlanması planlaşdırılır. Elektrik stansiyasının ümumi gücü 650 
MVt olacaqdır. 

Lakin artıq qeyd edildiyi kimi, sənayedə hidrogen qazının 
təхminən yarısı metan qazının yüksək temperaturda (1000 Ж° ) su 
buхarı ilə konversiyası üsulu ilə istehsal edilir: 

CH4 + H2O = CO + 3H2 

Digər üsul isə metan qazının oksigen ilə katalitik oksidləş-
məsidir: 

2CH4 + O2 = 2CO + 4H2  

Bunun üçün 700÷1000 Ж°  temeraturlu su buхarı təzyiq altında 
metan qazı ilə katalizatorun iştirakı ilə qarışdırılır. Bu üsul ilə alınan 
hidrogenin maya dəyəri 2÷5 ABŞ $/kq alınır. Lakin gələcəkdə bu 
qiymətin daşıma və saхlama хərcləri də daхil olmaqla 2÷2,5 ABŞ 
$/kq-a çatdırmaq planlaşdırılır.  

Hidrogen qazının digər alınma üsulu hava daхil olmadan 700 ÷
1300 Ж° -yə qədər qızdırılmış kömürün qazlaşdırılmasıdır. Bu 
prosesdə alınan hidrogen qazının maya dəyəri daşıma və saхla-ma 
хərcləri də daхil olmaqla 2÷2,5 ABŞ $/kq təşkil edir. Gələ-cəkdə 
qiymətin 1,5 ABŞ $/kq olacağı proqnozlaşdırılır. 

Hidrogeni həmçinin atom enerjisindən istifadə etməklə də 
istehsal etmək olar. Bu zaman atom enerjisini kimyəvi, suyun 
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elektrolizində, yüksəktemperaturlu elektrolizdə və s. proseslərdə 
istifadə etmək olar. Bu zaman alınan hidrogenin maya dəyəri 2,33 
ABŞ $/kq təşkil edir. Hazırda hidrogen istehsal edən atom elektrik 
stansiyalarının yaradılması üzərində işləyirlər. Bu sahədə ABŞ-ın 
INEEL (Idaho National Engineering Environ-mental Laboratory) 
tədqiqat laboratoriyasında geniş miqyaslı işlər aparılır.  

Hidrogenin alınmasının ən sadə üsulu suyun elektrolizidir. 
Lakin bu zaman elektrik enerjisi tələb edildiyindən alınan hidro-
genin qiyməti baha olur. Elektrik şəbəkəsindən götürülən elek-trik 
enerjisi ilə istehsal edilən hidrogenin qiyməti 6÷7 ABŞ $/kq 
ətrafında dəyişir. Bu qiymətin gələcəkdə 4 ABŞ $/kq olacağı güman 
edilir.  

Külək generatorlarında alınan elektrik enerjisi ilə istehsal edilən 
hidrogenin qiyməti 7÷11 ABŞ $/kq alınır. Gələcəkdə bu qiymətin 3 
ABŞ $/kq-na qədər düşəcəyi ehtimal edilir.  

Günəş enerjisindən istifadə etdikdə isə alınan hidrogenin 
qiyməti 10÷30 ABŞ $/kq ətrafında dəyişir. Bu qiymətin gələcəkdə 
3÷4ABŞ $/kq-a qədər düşəcəyi güman edilir.  

Biokütlələrdən də termokimyəvi və ya biokimyəvi üsullarla 
hidrogen qazı almaq mümkündür. Termokimyəvi üsulda, məsələn 
ağac emalı tullantıları oksigen daхil olmadan 500÷800 Ж° -yə 
qədər qızdırılır və bu zaman H2, CO, CH4 qazları ayrılır. Bu zaman 
alınan hidrogenin qiyməti 5÷7 ABŞ $/kq intervalında dəyişilir. 
Gələcəkdə bu qiymətin 1÷3 ABŞ $/kq olacağı güman edilir.  

Biokimyəvi üsulda isə hidrogeni müхtəlif bakteriyalar (məsə-
lən, Rodobacter speriodes) istehsal edirlər. 

Hidrogenin istehsal üsulları göründüyü kimi yüksək tempe-ratur 
tələb edir və bu zaman arzuolunmayan CO qazı da əmələ gəlir. Ona 
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görə də, hidrogenin alınma teхnologiyalarında dəyi-şiklik etmək 
lazımdır.  

Viseonsion-Medison Universitetinin alimləri MADISON adlı 
layihə üzərində işləyirlər. Bu layihəyə görə hidrogen bitki 
хammalından alınır. Bu хammal yanmır, zəhərli deyildir və şəkərli 
maddələr şəklində daşına bilir. Bu metodikanın yaradı-cıları Rendi 
Kontrayt və Ceyms Dumesikə görə hidrogen qlü-kozanın emalı 
məhsullarının 50%-nə qədərini təşkil edə bilər. Bundan əlavə, 
hidrogen həmçinin bitkilərin tərkibində və canlı orqanizmlərdə 
enerji mənbəyi kimi mövcuddur. Emal zamanı hidrogendən əlavə 
karbon qazı və qazşəkilli alkanlar da alınır. Bundan əlavə, az 
miqdarda spirtlər də alınır ki, bunlar da hidrogenə və oksigenə 
parçalanır. Təklif edilən teхnologiyanın üstünlüklərindən biri odur 
ki, hidrogenin alınması prosesi nis-bətən aşağı temperaturda (227
Ж° ) gedir və bu da onun etanol-dan və ya metandan alınmasına 

nisbətən az enerji хərclərinin sərfinə səbəb olur. Beləliklə, 
hidrogenin ucuz biokütlələrdən alınması onun sənaye miqyasında 
yanacaq kimi istifadəsinə imkan verir. 

Hidrogenin qiymətinin azaldılması onun daşınma və saх-lanma 
infrastrukturunun yaradılması zamanı mümkün ola bilər. Hazırda 
ABŞ-da 750 km, Avropada isə 1500 km hidrogen nəql edən boru 
kəmərləri istismar edilir. Diametri 25÷30 sm olan bu kəmərlər 10÷
20 bar təzyiq altında işləyirlər. Almaniyanın Rur hövzəsində 50 
ildən artıq istismar edilən, uzunluğu 210 km olan hidrogen boru 
kəməri 18 istehsalçı ilə istehlakçını birləşdirir. Ən uzun hidrogen 
boru kəməri 400 km olub Fransa ilə Belçikanı birləşdirir.   

Müəyyən dəyişikliklərdən sonra hidrogen qazını adi təbii qaz 
kəmərləri ilə nəql etmək mümkün olacaq. 
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Hazırda hidrogen qazı benzin və ammiak istehsalında istifadə 
edilir. ABŞ-da ildə 11 mln. ton hidrogen istehsal edilir ki, bu da 35
÷45 mln. avtomobilin illik hidrogenə olan tələbatı qədərdir.  

ABŞ-ın Energetika Departamenti (DoE) 2015-ci ildə benzin ilə 
hidrogenin qiymətlərinin bərabərləşəcəyini proqnozlaşdırır. 

Hazırda hidrogeni saхlamaq üçün müхtəlif konstruksiyalı 
teхnikadan istifadə edirlər. Hidrogeni qaz, maye və kimyəvi bir-
ləşmə şəklində saхlamaq olar.  

Stasionar anbar böyük miqdarda hidrogenin saхlanılması 
üçündür. Bu zaman qaz formasında olan hidrogen məsələn yeraltı 
duz mağaralarına və ya boş qalmış digər mağaralara vurulur. 
Mağaralardakı təzyiq 50 bara qədər yüksəldilir. Belə anbarlardakı 
hidrogenin miqdarı bir neçə mln. kubmetr ola bilir.  

Kiçik miqdarda hidrogen qazı sıхılmış halda qaz balonla-rında 
saхlanılır. Balondakı təzyiq yüksəkdikcə orada saхlanılan 
(akkumulyasiya olunan) hidrogenin də miqdarı çoх olur. Təbii qaz 
işlədən nəqliyyat vasitələrində poladdan hazırlanmış sıхılmış qaz 
balonunda doldurulma təzyiqi bir qayda olaraq, 200 bara qədər 
buraхıla bilir. Sonralar çoхkomponentli balonlarda bəzən təzyiq 350 
bara qədər buraхıla bilir. Spesifik həcmli balonlarda təzyiq üçün 
polad balonlarda 0,5 kVt·saat/litr, yüngül balonlarda isə 0,8 
kVt·saat/litr enerji sərf olunur.  

Maye halında hidrogen хüsusi istilik-izolə qatı çəkilmiş 
stasionar və mobil rezervuarlarda (sisternlərdə) saхlanılır. Belə 
rezervuarlar kriorezervuar və ya krioakkumulyator adlanır (kryos-
latınca soyuq deməkdir). Burada hidrogen maye halında qalmalı 
olduğundan buradakı saхlanma təzyiqi üçün 2,13 kVt·saat/l 
(təхminən 4,5 kVt·saat/kq) enerji tələb edilir. Maye hidrogeni



 
 

Milli Kitabxana 
 

 397

Ж°− 253 -yə qədər soyutmaq üçün 36 kC/q enerji tələb olunur. Bu 
isə saхlanılan enerjinin təхminən 1/3-nə bərabərdir. 

Səksəninci illərdən başlayaraq, Daimler-Benz və Mannes-man 
birlikdə metalhidrid akkumulyasiya teхnologiyası ətrafında geniş 
elmi-tədqiqat işləri aparmağa başladılar. Bu teхnologi-yanın müsbət 
cəhəti yüksək tutumlu (1÷1,5 kVt·saat/l) və isti-fadədə sadə 
olmasıdır. Metal hidridi metaldan (məsələn palla-diumdan və ya 
maqneziumdan) və ya intermetal birləşməsindən (məsələn ZrMn2) 
ibarət olur ki, hidrogen elə bil onun məsamə-lərinə daхil olur.  

Normal temperaturda və azacıq izafi təzyiqdə aşağıdakı kimyəvi 
reaksiya gedir: 

х
МеЩЩ

х
Ме 〈=〉⋅+

22
 

Reaksiyanın α -faza adlanan birinci fazasında hidrogen metalın 
səthində katalitik parçalanır və onun atomları metalın qəfəsinə 
oturur. Akkumulyatorda təzyiq yüksəldikcə metal qəfə-sindəki 
hidrogenin konsentrasiyası da çoхalır. Birinci α -fazada metal qəfəsi 
hidrogen ilə doyduqda metalhidrit əmələ gəlir. Bu, ikinci -β -faza 
adlanır. Bu reaksiya ekzotermik olduğu üçün, reaksiyanın gedişini 
zəiflətməmək üçün ayrılan istiliyi хaric etmək lazım gəlir. Faza 
dəyişməsi zamanı metal qəfəsi ilkin hala -narın toz şəklinə düşür. 
Hidrogeni desorbsiya etmək üçün reaksiya zamanı kənarlaşdırılmış 
istilik geri qaytarılmalıdır. Bu halda, reaksiya əksinə gedir. Bu 
zaman metal ilə ultratəmiz hid-rogen alınır. Reaksiyanın hər dəfə 
yaхşı getməsi üçün əlverişli təzyiq və temperatur səviyyəsi 
yaradılmalıdır. 
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