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АБ НЕКАТОРЫХ АСПЕКТАХ ТЭРМ1НА «ЭНЕРГ1Я»
У КАНТЭКСЦЕ Ф1ЛАСОФН, Ф131К1 I ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ 
ПРЫНЦЫПАУ 1СНАВАННЯ ЧАЛАВЕКА I ГРАМАДСТВА 
(працяг артыкула)1

Уяуленж пра энерпю займал1 выбп-- 
ныя розумы чапавецтва заусёды, i, 
мабыць, не выпадкова у легендзе 

пра Атлантыду мы сустракаемся са згадван- 
нем пра таю магутны выпраменьвальнж энер- 
rii, яю здзяйсняу разломы зямной naeepxHi. П- 
ганцю крышталь -  вышэйшае дасягненне ат- 
лантычнай цывш1зацьп -  быу створаны, кал1 
атланты змагл! утаймаваць сонечную энерпю з 
дапамогай малых Крышталяу. I дагэтуль па- 
няцце энерги у навуцы застаецца цэнтраль- 
ным.

Кожны этап развщця прыродазнауства 
выстауляе новыя праблемы, рашэнне яюх на- 
пауняе дадзеную катэгорыю (энерпю) новым 
сэнсам, што мяркуе правядзенне новага ф1- 
ласофскага анал1зу яе зместу i шырокага 
практычнага ужывання як агульнай меры роз
ных формау руху матэрьм. Пры гэтым трэба 
мець на увазе, што усе канкрэтныя вщы 
энерги экв1валентныя i пры вызначаных умо- 
вах узаемазамяняльныя. Узаемазамяняль- 
насць энергетычных рэсурсау пры ix выка- 
рыстанн1 -  адна з галоуных праблем сучас- 
най практычнай энергетыю.

Энергетыка -  тэта галша прамысловасц1, 
якая служыць для атрымання, пераутварэння, 
размеркавання i выкарыстання энергетычных 
рэсурсау ycix вщау. Галоунай мэтай гэтай cic- 
тэмы з’яуляецца забеспячэнне вытворчасц1, 
транспарту i быту энерпяй шляхам пераутва
рэння першаснай энерги у другасную.

1 Пачатак артыкула надрукаваны у saconice «Becui 
БДПУ». Серыя 3.2014. Ns4.

Энерпя заусёды адыгрывала важную ро
лю у жыцц1 людзей. Усё жыццё i дзейнасць 
чалавека звязана з тратай энерги. Пры гэтым 
будучыню чалавецтва нельга уявщь сабе без 
шырокага выкарыстання ядзернай i тэрма- 
ядзернай энергИ. Насельжцтва Зямл1 расце, 
рэсурсы, у першую чаргу запасы арган1чнага 
пал1ва, памяншаюцца. Аб’ёмы спажывання 
гэтага naniea узрастаюць. У будучым па ме
ры вычэрпвання багатых радов1шчау карыс- 
ных выкапняу чалавецтва будзе вымушана 
больш Ытэнауна шукаць новыя тыпы пал1ва 
i эфектыуна выкарыстоуваць узнауляльныя 
вщы энерги.

Сусветнае спажыванне энерги стала вель- 
Mi iHT3HciyHbiM: кал1 першабытны чалавек 
спажывау ~ 8 МДж/сут, то на сучасны момант 
тэта л1чба узрасла да ~ 1000 МДж/сут. I не 
толью вучоныя, але звычайныя людз1 усве- 
дамляюць, што у свеце адбываецца нешта 
вельм1 сур’ёзнае, магчыма, незваротнае.

Вядома, што спажыванне энерги рэзка па- 
вял1чваецца з навукова-тэхн1чным i культур
ным прагрэсам. Сёння у сярэджм кожны жы- 
хар нашай планеты «спажывае» каля дзвюх 
тон нафтавага экв1валенту у год. Пры гэтым 
наз1раецца не тольга рост колькасщ насель- 
н!цтва, але i «спажывецюя энергетычныя апе- 
тыты». Па адзнаках экспертау, ужо у сярэдз1- 
не цяперашняга стагоддзя колькасць зямлян 
скпадзе ~ 10 мтьярдау чалавек, а сукупная па- 
трэбнасць 3Heprii можа дасягнуць 18-25 мть
ярдау тон нафтавага экв1валенту.

Па прагнозах аналпыкау, недалёка той 
час, Kani багаццяу нетрау, а дакладней вы- 
капнёвых запасау асноуных прыродных энер-
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гетычных рэсурсау: вугалю, нафты i прырод- 
нага газу, -  будзе не хапаць для забеспячэн- 
ня чалавецтва неабходнай энерпяй. Памян- 
шзнне запасау аргажчных вщау пал1ва i вща- 
вочны недахоп ix у асобных краЫах выюшае 
неабходнасць стварэння энергетычных уста- 
новак, яюя выкарыстоуваюць энерпю вады, 
ветру, прыл1вау, марсюх хваль, аюяна, Сонца 
у яе розных выглядах i цеплавую энерпю, якая 
вылучаецца у зямной кары пры глыб!нных 
працэсах. Гэта энерпя бесперапынна аднау- 
ляецца i практычна невычэрпная. Усе тыпы 
энергп, як правша, з дапамогай адпаведных 
станцый ператвараюцца у электрычную, якая 
па лМях электраперадач (ЛЭП) даходзщь да 
спажыуца (рысунак 1).

Энер&я вады -  адзЫ з самых танных i са
мых экалапчна чыстых энергарэсурсау. ён 
аднауляецца у тым сэнсе, што вадасховшчы 
перыядычна папауняюцца рачной i дажджа- 
вой вадой. На гщраэлекграстанцыях (ГЭС) 
выкарыстоуваецца патэнцыяльная энерпя 
вады, якая назапашваецца з дапамогай плаць 
ны. Г'щраэнергетыка дае амаль 30 % электра- 
энергЛ, якая выкарыстоуваецца ва yciM све- 
це. Самыя магутныя ГЭС у Pacii: Краснаяр- 
ская (6000 МВт) i Братская (4100 МВт). У ЗША

элекграстанцыя у Грэнд-Kyni мае магутнасць 
6480 МВт.

У Беларус!, як правша, будуюцца i эксплу- 
атуюцца малыя ГЭС, магутнасць яюх каля 
20-30 МВт. Таюх MiHi-ГЭС у нашай кра|'не ужо 
нал1чваецца каля 30. Па разлжах, патэнцы
яльная магутнасць ycix вадацёкау Benapyci 
складае 850 МВт, у тым л1ку тэхн1чна даступ- 
ная -  520 МВт, а эканам1чна мэтазгодная -  
250 МВт. Паводле Канцэпцьп энергетычнай 
бяспею Рэспублм Беларусь, да 2020 г. за 
кошт гщрарэсурсау можна атрымаць да 0,8—
0,9 млрд кВт гадз у год i, адпаведна, замяс- 
ц|’ць 220-250 тыс. тон умоунага naniea.

Энер&я ветру -  гэта аднауляльная юне- 
тычная энерпя паветраных мае у зямной ат- 
масферы. Запасы энергп ветру больш за сто 
разоу перавышаюць запасы гщраэнергИ ycix 
рэк планеты. Агульная магутнасць ycix ветра- 
генератарау свету складае каля 157 ГВт. Вет- 
раныя электрастанцьм усяго свету вырабля- 
юць ~ 200 млрд кВт ■ гадз электраэнерги, што 
складае прыкладна 1,3 % яе сусветнага спа- 
жывання. Да плюсау ветравых электрастан- 
цый можна аднесц! тое, што яны не забру- 
джваюць навакольнае асяроддзе.

Рысунак 1-Рух энергп да спажыуца
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Беларусь валодае значным ветраэнерге- 

тычным патэнцыялам. ё н  ацэньваецца 
у 1600 МВт. На тэрыторьн нашай крашы 
выяулена каля 1840 пляцовак, дзе можна бу- 
даваць ветраэнергетычныя станцьм' i нават 
ствараць ветраэнергетычныя парю. Гадавая 
выпрацоука электраэнергп можа дасягаць
6,5 млрд кВт • гадз. Пры гэтым эканам1чна вы- 
гадна ужываць энерпю ветру у зонах з сярэд- 
негадавой скорасцю ветру вышэй за 5 м/с. 
Для гэтай мэты вельм1 добра падыходзяць 
узвышаныя раёны большай час™ поуначы 
i пауночнага захаду Беларуа, цэнтральная 
зона МЫскай вобласц1, а таксама Вщебскае 
узвышша.

Энерг/'я марсюх npbmieay -  гэта патэнцы- 
яльная энерпя вады, якая назапашваецца 
з дапамогай адпаведнай плавны у час прылн 
вау i адл|'вау. Падтчана, што агульная яе коль- 
касць складае каля 70 • 1012 МВттадз у год. Для 
параунання: гэта прыкладна столью ж, колью 
здольныя даць разведаныя запасы каменнага 
i бурага вугапю, разам узятыя. Першая npbmiy- 
ная электрастанцыя магутнасцю 240 МВт была 
пабудавана у 1966 г. у Францьп у вусц1 раю 
Ране, якая упадае у прал1у Ла-Манш, дзе ся- 
рэдняя амплпуда прыл1вау складае 8,4 м. На 
сённяшж дзень створаны праекты буйных 
ПЭС: магутнасцю 4000 МВт -  Мезенская на 
Белым моры i Кольская -  магутнасцю 
330 МВт. Перавагам! ПЭС з’яуляецца экала- 
пчнасць i Hi3Ki сабекошт вытворчасц1 энергп. 
Недахопам1 -  высою кошт будаужцтва.

Энерг/'я марсюх хваль -  уяуляе сабой 
сканцэнтраваную праз энерпю ветру сонеч- 
ную энерпю выпраменьвання. Згодна з гщра- 
дынам1чнай тэорыяй, энерпя хвал! складаец- 
ца з юнетычнай энергп Ек часцщ вадкасц1, 
яюя удзельжчаюць у хвалевым руху, i патэн- 
цыяльнай энергп Еп, вызначанай становшчам 
масы вадкасц1, паднятай над узроунем спа- 
койнай паверхж. У параунанн!' з ветравой 
i сонечнай энерпяй энерпя хваль валодае 
значна большай удзельнай магутнасцю. Так, 
еярэдняя магутнасць хвалявання морау i аю- 
янау, як правша, перавышае 15 кВт/м. Каэфн 
цыент пераутварэння хвалевай энергИ у ме- 
хан1чную i электрычную складае каля 85 %, 
таму кра1ны з вялкай працягласцю узбярэж- 
жа i сталым1 моцным1 вятрам1, напрыклад Вя- 
л!кабрытан1я i 1рландыя, могуць генерыра- 
ваць да 5 % неабходнай электраэнергп, выка- 
рыстоуваючы энерпю хваль.

Энерг1я naniea -  гэта энерпя х1м1чнай рэ- 
акцьи пам1ж гаручым1 элементам! (часцей за 
усё гэта вуглярод i вадарод) i юслародам, 
якая называецца гарэннем. У выжку гэтага

працэсу вылучаецца цеплыня. Цеплыня уяу
ляе сабой унутраную энерпю хаатычнага ру
ху атамау i малекул. Найбольш важным! гару- 
чым1 матэрыялам1 з’яуляюцца злучэнн1 вугля- 
роду, вадароду i юслароду, да яюх адносяцца 
прыродныя пал1вы, таюя, як торф, каменны 
вугаль, прыродны газ i нафта, а таксама ix 
цвёрдыя, вадюя i газападобныя прадукгы. 1с- 
нуюць тры асноуныя тыпы выкапнёвых энер- 
ганосьб1тау: вугаль, нафта i прыродны газ. 
Эксперты сцвярджаюць, што гадавое спажы- 
ванне нафты у свеце да 2018 г. дасягне 
3 млрд тон, таму геолап л!чаць, што да 2030 г. 
будзе вычарпана каля 80 % яе разведаных 
сусветных запасау. Па прагнозах, запасау ву- 
галю павшна хап!ць яшчэ на 420 гадоу. Але 
кал1 спажыванне будзе расц1 цяперашн1м1 
тэмпам1 (больш за 2,5 млрд тон у год), то яго 
запасау хопщь толью на 200 гадоу. Сучасная 
цеплаэнергетыка на базе нафты выпрацоу- 
вае 39 % усёй электраэнергп свету, на базе 
вугалю -  27 %, газу -  24 %.

Пошую альтэрнатывы арган1чнаму пал1ву 
прывял1 да таго, што у шматлмх KpaiHax усё 
большай папулярнасцю пачала карыстацца 
б1ямаса. 3 дапамогай цвёрдых адыходау пра- 
мысловасц1 можна атрымаць энерпю, якая ад- 
павядае прыкладна 3 % спажываемай нафты 
i 6 % прыроднага газу. На б1ямасу -  драун1ну 
i аргажчныя адыходы -  прыходз1цца каля 
14 % поунага спажывання энергИ у свеце.

У перспектыве драун1на i адыходы леса- 
перапрацоую могуць забяспечыць да 10%  
патрэбнасц1 Беларуа у пал1уна-энергетычных 
рэсурсах. У 2004 г. урадам Беларуа была 
прынята праграма па забеспячэнж да 2012 г. 
вытворчасф 25 % неабходнай краше энергп з 
мясцовых вщау лал1ва.

Гватэрмальная энерг’т -  гэта энерпя 
унутраных абласцей Зямл1. Навукоуцы ацэнь- 
ваюць тэмпературу ядра Зямл1 у 50000 °С. 
Магутнасць цеплавога патоку ад цэнтра пла
неты да яе паверхж прыбл1зна у 4000 разоу 
меншая за магутнасць сонечнай радыяцьп, 
што паступае на Зямлю, але у 20 разоу 
большая за магутнасць электрастанцый ycix 
кран свету. У канцы 2008 г. сумарная магут
насць геатэрмальных электрастанцый ва yciM 
свеце вырасла да 10,5 ГВт. Значным вытвор- 
цам геатэрмальной электраэнерп1 з’яуляюцца 
ЗША. Сумарная магутнасць 77 геатэрмальных 
электрастанцый ЗША складае ~ 3,1 ГВт. Геа- 
тэрмальная энерпя можа быць выкарыстана 
двума асноуным! cnoca6aM i -  для выпрацоую 
элекграэнерп! i для абагравання жыллёвага 
фонду, устаноу i прамысловых прадпрыем- 
ствау.
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Kix ядрау з лёгюх. Гэты працэс называецца 
рэакцыяй ядзернага антэзу, яю эканам1чна 
выгадна працякае пры награванн1 cyMeci лёг
юх ядзер да тэмпературы ~ 10е К. Пры антэзе 
дэйтэрыю i трытыю выпраменьваецца каля
3,5 МэВ на адзЫ нуклон, а пры дзяленн1 ядзер
урану----- 0,85 МэВ. Бачна, што эфекгыунасць
тэрмаядзерных рэакцый амапь у 4 разы 
большая за рэакцьн дзялення цяжюх ядрау. 
Энерпя ядрау дэйтэрыю, яюя знаходзяцца 
у1 in3 вады, роуная прыкладна 3 -1012Дж. 
1накш кажучы, 1 м3 марской вады у прынцыпе 
можа даць стопью ж энерги, як i 200 т нафты- 
сырцу. Таюм чынам, сусветны аюян з’яуляец- 
ца практычна неабмежаванай крын|'цай энер- 
rii. Даспедаванж у raniHe юруемага тэрма- 
ядзернага антэзу вядуцца у двух асноуных 
напрамках. Адз1н з ix -  утрыманне плазмы 
магнпным полем, як бы у магнггнай пастцы. 
Друп -  1мгненнае награванне дэйтэрый-тры- 
тыевай cyMeci прамянём магутнага лазера. 
Kani у будучыж атрымаецца ажыццявщь Kipy- 
емую тэрмаядзерную рэакцыю -  антэз яд
рау гел1ю з вадародам, -  то naniea для вы- 
творчасц! элекграэнергн мы будзем мець 
практычна у неабмежаванай колькасц1.

Таюм чынам, тыпы энергИ, ix харакгарыс- 
тыю i працэсы атрымання, яюя разглядалюя 
вышэй, паказваюць, што энерпя -  гэта не- 
ад’емная уласшвасць матэрьи, якая праяуля- 
ецца пры яе руху i узаемадзеянн! i з’яуляецца 
колькаснай мерай гэтых ф!з!чных атрыбутау. 
Але не трэба забываць аб яе эфектыуным 
выкарыстанн1. Вядома, што значная коль-

касць энерп! з-за трэння ператвараецца 
уцеплыню, што прыводзщь да памяншэння 
карыснай магутнасц1 i каэфщыента карыснага 
дзеяння.

Напрыклад, згодна з разлжам1 спецыял1с- 
тау, каэфщыент карыснага дзеяння цеплавой 
элекграстанцьи' складае 28 %, аб чым свед- 
чыць схема, прыведзеная на рысунку 2. Пры 
гэтым 58 % -  складае страту унутранай энер- 
rii naniea у катле, турбЫе i электрагенерата- 
ры; 3 % -  спажывае сама станцыя; 7 % -  губ- 
ляецца на ЛЭП; 4 % -  спажывае эпектра- 
рухавж.

Таму мэтазгодней ператвараць энерпю 
энерганосьбпау у эпектрычную, абыходзячы 
стадыю цеппын1, пакопью эпектрычная энер
пя можа быць з добрым ККД выкарыстана 
спажыуцом.

У сучасных умовах 80-85 % энергн атрым- 
п!ваюць пры выкарыстанн1 неаднаупяпьных 
энергарэсурсау. Пры гэтым пераутварэнне 
naniea у канчатковыя вщы aHeprii звязана са 
LUKOflHbiMi выюдам! цвёрдых часц!ц, газапа- 
добных зпучэнняу, а таксама вяпжай копь- 
касц! цеппын1, яюя уздзейжчаюць на нава- 
копьнае асяроддзе.

Таму важнай тэндэнцыяй дадзенага ста- 
годдзя naeiHHa стаць хуткае разв1ццё нетра- 
дыцыйнай i аднаупяпьнай энергетыю, допя 
якой, па прагнозах, пры спрыяпьных умовах 
да 2030 г. можа дасягнуць амапь 25 % ycix 
першасных энергарэсурсау у свеце, а да ся- 
рэдз!ны XXI ст. ~ 50 %.

Рысунак 2
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Як бачна з вышэйпададзенага, энерпя 

адыгрывае першасную ролю i у фшасофн, i У 
ф1зщы, i у жыцц1. Кал1 у фтасофи -  тэта катэ- 
горыя, у ф1зщы -  паняцце, то у жыцц1 -  тэта 
мера руху матэрьн, якая вызначае рэальнае 
узаемадзеянне цел (часцщ), у вышку якога, з 
вызначаным ККД, здзяйсняюцца пераутва- 
рэнн!, так неабходныя для юнавання прыро- 
ды i развщця грамадства. Энерпя -  гэта руха- 
BiK матэрыяльнага свету!
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S u m m a r y

The author of the article cogently indicates 
points that physics forms stable foundation of all 
natural science and influences the process of 
an educated specialist composing.

Пастушу у рэдакцыю 08.05.2014 г.
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