
Էներգախնայողություն,
վերականգնվող էներգիա և
էներգաարդյունավետություն

 

Կազմեց` Նվարդ Գևորգյանը



Ի՞նչ է էներգիան

Ի՞նչ կիրառություն ունի
էներգիա բառը
դպրոցականների առօրյայում

Էներգիայի ի՞նչ տեսակներ
գիտեք

Սահմանենք 
էներգիա հասկացությունը



Էներգիան 
մարմնի` 

 աշխատանք
կատարելու

ունակությունն է:



ԷՆերգիայի աղբյուրները
Չվերականգնվող

Ռադիոակտիվ մետաղներ
(ուրան, պլուտոնիում եւ այլն)

Վերականգնվող

Հիդրոէներգիա

Արևային էներգիա

Քամու էներգիա

Գեոթերմալ էներգիա

Կենսազանգվածի 
էներգիա

Նավթ

Գազ

Քարածուխ



ԷՆերգիայի աղբյուրները
Չվերականգնվող

Ռադիոակտիվ մետաղներ
(ուրան, պլուտոնիում եւ այլն)

Վերականգնվող

Հիդրոէներգիա

Արևային էներգիա

Քամու էներգիա

Գեոթերմալ էներգիա

Կենսազանգվածի

 էներգիա

Նավթ

Գազ

Քարածուխ



Որոշ էլեմենտների/ուրան,
պլուտոնիում/ ատոմների
միջուկներում

պարունակվող էներգիան
օգտագործվում է
ջերմություն արտադրելու
համար, որից իր հերթին
հնարավոր է ստանալ
էլեկտրաէներգիա։

Ատոմա-
կայաններ



ԷՆերգիայի աղբյուրները
Չվերականգնվող

Ռադիոակտիվ մետաղներ
(ուրան, պլուտոնիում եւ այլն)

Վերականգնվող

Հիդրոէներգիա

Արևային էներգիա

Քամու էներգիա

Գեոթերմալ էներգիա

Կենսազանգվածի

 էներգիա

Նավթ

Գազ

Քարածուխ



Հանքային վառելիքի տեսակ

Գոյացել է  ծովային օրգանիզմների
քայքայումից (բույսեր,
կենդանիներ)։ 

Բազմաթիվ բաղադրիչների
աղբյուր․օրինակ՝ բենզինի
տարբեր տեսակներ, մազութ,
դիզելային վառելիք։

Տաքացնում է մեր շենքերն ու
բնակարանները, աշխատեցնում
տրանսպորտը․․․․

Նավթ



ԷՆերգիայի աղբյուրները
Չվերականգնվող

Ռադիոակտիվ մետաղներ
(ուրան, պլուտոնիում եւ այլն)

Վերականգնվող

Հիդրոէներգիա

Արևային էներգիա

Քամու էներգիա

Գեոթերմալ էներգիա

Կենսազանգվածի

 էներգիա

Նավթ

Գազ

Քարածուխ



Հանքային վառելիքի տեսակ է:
Ամենամաքուր այրվողն է  և
ամենահարմարը՝ արտահանելու
և օգտագործելու համար։

Արտահանվում է Երկրի ընդերքից,
օգտագործվում է տները
ջեռուցելու, ճաշ պատրաստելու և
այլ նպատակներով։

Բնական 
գազ



ԷՆերգիայի աղբյուրները
Չվերականգնվող

Ռադիոակտիվ մետաղներ

(ուրան, պլուտոնիում եւ այլն)
Հիդրոէներգիա

Արևային էներգիա

Քամու էներգիա

Գեոթերմալ էներգիա

Կենսազանգվածի 
էներգիա

Նավթ

Գազ

Քարածուխ

Վերականգնվող



Քարածուխ
Ածուխը գոյացել է միլիոնավոր տարիներ առաջ

երկրագնդի մեծ մասը ծածկող բույսերից

Ածուխն օտագործվում է էլեկտրականություն

ստանալու, ջեռուցման և արդյունաբերությունը

ածխածնով ապահովելու համար։

Քարածուխը հանածո վառելիքներից (ածուխ,
նավթ, գազ) ամենաէժան, բայց միևնույն
ժամանակ ամենավտանգավոր տեսակն է․
այրվելիս այն խիստ աղտոտում է շրջակա

միջավայրը։



Հանքային
վառելիքի
օգտագործման
հետ կապված
հիմնախնդիրներ

Հանքային վառելիքների

պաշարներն անսպառ չեն

Նրանց այրման ժամանակ

մթնոլորտ են
արտանետվում ջերմոցային

գազեր՝ ածխաթթու գազ և
մեթան  

Ինչպես նաև մեծ քանակի

օդն աղտոտող նյութեր,
որոնք  կարող են թթվային

անձրևների պատճառ

դառնալ



 
Էներգիայի վերականգնվող աղբյուրներ



ԷՆերգիայի աղբյուրները
Չվերականգնվող

Ռադիոակտիվ մետաղներ

(ուրան, պլուտոնիում եւ այլն)
Հիդրոէներգիա

Արևային էներգիա

Քամու էներգիա

Գեոթերմալ էներգիա

Կենսազանգվածի

էներգիա

Նավթ

Գազ

Քարածուխ

Վերականգնվող



               Ջուր

Ջրի էներգիան կարելի է
օգտագործել տարբեր
նպատակներով 



ԷՆերգիայի աղբյուրները
Չվերականգնվող

Ռադիոակտիվ մետաղներ

(ուրան, պլուտոնիում եւ այլն)
Հիդրոէներգիա

Արևային էներգիա

Քամու էներգիա

Գեոթերմալ էներգիա

Կենսազանգվածի

 էներգիա

Նավթ

Գազ

Քարածուխ

Վերականգնվող



Արևային էներգիա
Գրեթե ամբողջ էներգիան, որ մենք ծախսում ենք

արեգակնային ծագում ունի։



ԷՆերգիայի աղբյուրները
Չվերականգնվող

Ռադիոակտիվ մետաղներ

(ուրան, պլուտոնիում եւ այլն)
Հիդրոէներգիա

Արևային էներգիա

Քամու էներգիա

Գեոթերմալ էներգիա

Կենսազանգվածի

 էներգիա

Նավթ

Գազ

Քարածուխ

Վերականգնվող



Հողմաղացները հայտնի են հնագույն

ժամանակներից։

Հիմնականում օգտագործվել են հացահատիկ

աղալու  համար։

Ժամանակակից հողմասարքավորումները /
կրճատ դրանք կոչվում են հողմակ/ կառուցված են
հողմաղացների կառուցվածքի սկզբունքով։

Այսօրվա դրությամբ քամու էներգիայի հաշվին

արտադրվում է աշխարհում օգտագործվող

ամբողջ էներգիայի 2,3 %-ը։

Քամու էներգիա



ԷՆերգիայի աղբյուրները
Չվերականգնվող

Ռադիոակտիվ մետաղներ

(ուրան, պլուտոնիում եւ այլն)
Հիդրոէներգիա

Արևային էներգիա

Քամու էներգիա

Գեոթերմալ էներգիա

Կենսազանգվածի

 էներգիա

Նավթ

Գազ

Քարածուխ

Վերականգնվող



Գեոթերմալ կամ
երկրաջերմային

էներգետիկա
Հիմնված է երկրի բնական ջերմության

օգտագործման վրա: Համապատասխան տեղում  
հորատելու և մինչև ստորգետնյա լճեր հասնելու
դեպքում ջրերը կարելի է օգտագործել ջեռուցման
կամ էլեկտրաէներգիայի արտադրության համար։

Ներկայումս  այն  հիմնականում կիրառվում է
տարբեր շենք- շինությունների ջեռուցման

ապահովման կամ արդյունաբերական

ծավալներով էլեկտրաէներգիայի

արտադրության համար։



ԷՆերգիայի աղբյուրները
Չվերականգնվող

Ռադիոակտիվ մետաղներ

(ուրան, պլուտոնիում եւ այլն)
Հիդրոէներգիա

Արևային էներգիա

Քամու էներգիա

Գեոթերմալ էներգիա

Կենսազանգվածի

 էներգիա

Նավթ

Գազ

Քարածուխ

Վերականգնվող



Ստացվում է բուսական հումքից /եգիպտացորեն,
սոյա/ կամ կենդանի օրգանիզմների

կենսագործունեության արգասիքներից /գոմաղբ,
թռչնաղբ/ այսինքն՝ կենսազանգվածից։ 

Փայտամշակման արդյունքում  առաջացած

թափոններից ու ծղոտից պատրաստում են կոշտ
վառելիք/բրիկետներ, պիլետներ/։ 

Հատուկ տեխնոլոգիական պրոցեսներով

ստանում են նաև կենսագազ։

Կենսավառելիք



Կենսազանգվածի էներգիա
Կենսավառելիքը միակ վերականգնվող էներգիայի աղբյուրն է,

որը կարելի է դարձնել հեղուկ վառելիք։ 



                       
Ի՞նչ ծագում ունի ձեր տան

էլեկտրական էներգիան:

Որքանո՞վ է այն էներգիայի
մաքուր աղբյուրից ստացված

              Էլեկտրական    էներգիա



Վերականգնվող  կամ կանաչ  էներգիայի
օգտագործման առավելությունները

Վերականգնվող էներգիայի ստացման

աղբյուրները հասանելի են բոլորին

Գործնականում   անսպառ են և
համեմատաբար անվտանգ

Նվազում է կախվածությունը ներկրվող
էներգակիրներից

Նվազում է արտանետումների բացասական 
ազդեցությունը մարդու առողջության վրա

Խնայվում են բնական պաշարները

Նվազում են ջերմոցային գազերի արտանետումները



ԷՆերգիայի աղբյուրները
Չվերականգնվող

Ռադիոակտիվ մետաղներ

(ուրան, պլուտոնիում եւ այլն)

Վերականգնվող

Հիդրոէներգիա

Արևային էներգիա

Քամու էներգիա

Գեոթերմալ էներգիա

Կենսազանգվածի էներգիա

Նավթ

Գազ

Քարածուխ

Էներգա-
խնայողությունը
հանդիսանում է
էներգիայի

ամենաէժան և         
էկոլոգիապես

մաքուր աղբյուրը



Էներգախնայողություն

Էներգետիկ կորուստների

արդյունավետ օգտագործում

Էներգակորստի նվազեցման
նպատակով սարքերի
արդիականացում

Ինտենսիվ էներգախնայողություն



Բացի էլեկտրակայաններից

վառելիքի հիմնական
սպառող է նաև
տրանսպորտը։

Էկոտրանսպորտ



Էներգախնայողությունը
շինություններում



տանը

փողոցում

դպրոցում

գնումներ կատարելիս

քո համայնքում 

Ի՞նչ կարող ես անել դու



Շնորհակալություն


