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Таскинбай Қожакелді



Бұл тақырыпты таңдаудың басты 

мақсаты -

Қазақстанның дәстүрлі энергиялық 

ресурстардың елеулі қорына ие бола 

отырып, баламалы энергия көздерін 

пайдалану жөніндегі шараларды дәйекті 

түрде қабылдауда және «жасыл экономика» 

құру бағытын ұстанғандығы. 



Жел энергиясы

Қазақстан территориясында жел ресурстары 

бар аймақтар жеткілікті. Кейінгі мәліметтерге 

қарағанда Жоңғар және Қаратау аймақтарында 

желдің энергетикалық ресурстары өте жоғары.   

Міне, осы салада ғылыми-техникалық ізденіс 

жұмыстары кеңінен жүргізілетін болса, болашақта 

Қазақстанның энергетикалық тәуелділігін 

төмендетуге және экономикалық мәселесін 

шешуге толық мүмкіндік бар. 



Жел энергиясынан электр энергиясын 

өндіру
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Қазақстанның жел потенциялы

Аймақ Орындалған ауданы мың 

км2

Потенциял қорлары 

млрд.кВт сағ/жыл

Шығыс Қазақстан 277,1 300

Оңтүстік-Шығыс 223,2 3100

Оңтүстік Қазақстан 499,9 5600

Солтүстік Қазақстан 237 2700

Орталық Қазақстан 762,8 9100

Батыс Қазақстан 729,2 8800

Қазақстан бойынша 2718,1 32200



Қазақстандағы  жел энергиясының 

дамуы

Жел  электр  станциялары
– атмосферада  ауа  
массасының  қозғалыс  
энергиясын  пайдаланады.

 Жел энергетикасын дамыту 
үшін қуатты жел дәліздері бар. 
Алакөл ауданындағы «Жоңғар 
қақпасы» ауданында, сондай-
ақ Еңбекшіқазақ және 
Кербұлақ аудандарындағы 
«Шелек дәлізіндегі» желдің 
энергетикалық әлеуеті әлемде 
үздік деп танылды.



Жел энергетикасы – экологиялық таза өнім

 Қазақстанда электр энергиясын өндірудің балама 
көздерінің бірі ретінде таяу болашақта жел 
энергетикасына басымдық беріліп отыр. Онымен қоса жел 
энергетикасы саласын дамыту энергия өндірудің басқа 
балама көздерімен салыстырғанда шығынды аз қажет 
етеді. 
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Жел энергиясының артықшылықтары

 шикізатты сатып алу-тасымалдаудың, 
қалдықтарды шығарудың қажеті жоқ;

 электр қуатын беруші компаниялардан дербестік 
қамтамасыз етілген;

 ластаушы қалдықтар жоқ;

 табиғи ресурстар үнемделеді;

 отын, электр қуатының шығындары қысқарады;

 атмосфералық жылулық балансқа әсер етпейді;

 табиғаттың оттек қорын сақтайды;

 желдің кинетикалық энергиясын электр қуатына 
тегін айналдырады.



ҰСЫНЫС

 Желге қарама-қарсы 

айналатын қалақщалы жел 

генераторының құрылысы.

 Желдің энергиясынан 

роторды айналдырған 

кезде  жел генераторының   

катушка орамдарына 900–

5000 Вт қуат береді. Жел 

болмаған жағдайда 

генератор күн сәулесінен 

де энергия ала алады.



ҚОРЫТЫНДЫ

 Маңғыстауда облыс орталығынан шалғай орналасқан 
жерлерде, электр тапшылығының зардабын тартып 
отырған тұрғындарды электр энергиясымен қамтамасыз 
ету үшін жел электр станциясын салу қажет деп 
есептеймін.

 Маңғыстауға жел электр станциясын салу бүгінгі таңда 
үкіметтің де жоспарына енуі, арзан әрі сарқылмайтын 
энергия көзін пайдаланудың тиімділігін дәлелдей 
түскендей.

 Жел энергиясы энергияның басқа түрлеріне қарағанда 
қауіпсіз, экологияға да зияны жоқ, әрі көп шығынды қажет 
етпейтіндіктен арзан энергия көзі болып табылады. 



НАЗАРЛАРЫҢЫЗҒА 

РАХМЕТ!!!


