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Жобаның тақырыбы: Жел энергиясы. 

  Ғылыми жобаның мақсаты:  Дәстүрлі емес, сарқылмайтын энергия 

көздері– жел энергиясын өндіру  және оны қолдану жолдары,  қоршаған 

ортаның экологиялық проблемаларын шешу, энергетикалық ресурстардың 

баламалы көздерін ашу. 

Елімізде өтетен EХPO-2017 көрмесіне өз үлесімізді қосу. Баламалы энергия 

көздері мен оны сақтау жолдарын іздестіру. Қайта қалпына келетін қуат көзін 

игеру. 

  Зерттеудің міндеті: Қуатты үнемдеу, баламалы энергия көздерін 

жандандыру мақсатында, туындаған экологиялық проблемаларды шешу электр 

желілері жетпейтін алыс қашықтықта қарапайым жел қондырғыларын жасап 

пайдалану. 

  Болжамы: Қалпына келтірілетін энергия – табиғатта табиғи жолмен 

пайда болатын энергияны сипаттау, жел энергиясы, жел энергиясын өндіру, 

ауыл шаруашылығында қолдану. 

  Зерттеудің әдістері мен нысаны: Әлемде жаңартылатын энергия 

көздерінің анағұрлым дамыған түрлерінің бірі- жел энергетикасы болып 

табылады. Ірі ауқымды жел энергетикасын пайдалану үшін Қазақстан 

географиялық және метеорологиялық тұрғыдан қолайлы ел.  

  Жел энергетикасы – жел энергиясын механикалық, жылу немесе электр 

энергиясына түрлендірудің теориялық негіздерін, әдістері мен техникалық 

құралдарын жасаумен айналысатын энергетиканың саласы. Барлық жел 

двигателінің жұмыс істеу принципі біреу-ақ, онда желдің әсерінен қозғалатын 

желдоңғалағының қалақшаларының қозғалысы электр энергиясын өндіретін 

генераторының айналып тұратын білігіне беріледі. Желдоңғалағының диаметрі 

үлкен болған сайын соққан желдің үлкен ағысын қамтиды және агрегат 

түрлеріне қарап неғұрлым үлкен энергия өндіреді. Жел двигателін екі топқа 

бөледі:  

1) тік осьпен айналатын жел двигателі, оларға карусель типтес, қалақшалы, 

ортогональді.  

2)  горизонталь осьпен айналатын жел двигателі (қанатты деп аталады – 

қанаттарының санына байланысты).  

  Тік осьпен айналатын жел двигателінің (Н - типтес) роторының жетекші 

білігі вертикаль орналасқан. Турбиналарының қалақшалары өте ұзын, пішіні 

доға тәрізді, мұнараның үстіңгі және астыңғы жағына берік орнатылған. H – 

типтес турбинасы роторының ерекшелігі басқарушы білік вертикаль 

орналасқандықтан, кез келген бағытта соққан желдің үлкен ағысын қамтиды. 

Біз жасаған желқондырғысы  осы принципке  негізделген. 



 
 

  Зертеудің көкейтестілігі:. Қуат жетіспеушілігі мәселесін шешудің бір 

амалы – қуатты үнемдеу. «Болашақ энергиясы» бағдарламасының негізгі 

мақсаты- баламалы энергия көздерін игеру мен сақтау жолдарын іздестіру. 

Елбасы Н.Ә.Назарбаев өзінің Қазақстан халқына жолдауында электр қуатын 

жаппай үнемдеу қажеттілігіне ерекше назар аударып, кәсіпорындарды қуат 

үнемдейтін және қоршаған ортаға зиянсыз келетін технологияларды ендіруге 

күш жұмсауға шақырды. Энергия мен қорларды үнемдейтін технологияларды 

дамыту барған сайын өзекті мәселеге айналып барады.Сондықтан үй 

жағдайында жасауға болатын жел қондырғылары  және оларды жасаудың мен 

ұсынған қарапайым жолдары бүгінгі күні қуат үнемдеудің тиімді тәсілі,- деп 

есептеймін.  

       Нәтижесі мен ұсыныстар: Біз орнататын желқондырғысы жеткілікті 

мөлшерде энергия өндіретіндіктен электр энергиясының тапшылығын азда 

болса жояды. Кез-келген адам үй жағдайында жасап қолдануға болатын «Жел 

генераторын» ұсынып отырмыз.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Кіріспе 

 Халық санының жедел өсуі мен ғылыми – техникалық прогресстің  

қарқынды дамуы, қоршаған ортаға экологиялық проблемалар тудырумен қатар, 

энергетикалық ресурстардың таусылу тапшылығына әкеледі. Адамдардың 

материалдық деңгейі, тіпті рухани мәдениетінің өзі энергия шамасына тікелей 

тәуелді.  

«Болашаққа қадам-қуат көздерінің баламасы» тақырыбы бүгінде 

күллі әлем көз тіккен жобаға айналып отыр. Елімізде өтетін «EXPO-2017» 

Халықаралық көрмесі баламалы энергия көздерін көбейтуге жол ашатын 

болады. 

Жер бетіндегі қуат тапшылығының жыл сайынғы өсімі электр энергиясы 

өндірісіне деген сұранысты арттыра түсуде. Бұл тұрғыда Қазақ елі ұсынған 

«Болашақ энергиясы» тақырыбы жаһандық экономиканың даму тәртібін 

анықтамақ дейді мамандар. Халықаралық мамандандырылған көрмені өткізуге 

еліміз 1 млрд. 200 млн. еуро қаржы бөлмек. Қазірдің өзінде Астана қаласынан 

жалпы ауданы 113 гектар жер учаскесі бөлінетіні анықталуда. Оның ішінде 25 

гектар аумаққа кешеннің өзі салынатын болса, қалған бөлігі көліктерді қоюға 

және сыртқы жабдықтауға, сондай-ақ, EXPO-қалашықтың барлық қажетіне 

беріледі деп жоспарланған. Әсілі, Халықаралық көрме бюросының (ХКБ) біздің 

елге қойған басты талабы үш айдың ішінде Астана кем дегенде 3-4 миллион 

қатысушыны қарсы алуға дайын болуы керек болатын. Алла сәтін салса, бұл 

үдеден шығудың да шеті шығып тұрғандай. Сарапшы мамандардың алдын ала 

жасаған есебіне орай, 10 маусымнан 10 қыркүйекке дейін жалғасатын шараны 

тамашалауға 100-ге жуық мемлекет пен 10 халықаралық ұйымнан 5 

миллионның үстінде адам келеді деп күтілуде. Бұл тұрғыда Астананың «EXPO-

2017» көрмесіне негізгі келушілер Ресей, Қытай және Үндістан елдерінен 

болмақ. Көршілес жатқан бұл аймақтарда жер бетінің 2,5 миллиард тұрғыны 

өмір сүретінін қаперге алсақ, халықаралық көрменің басты талабын орындау 

аса қиынға соқпайтыны анық. 

       Жалпы, 1851 жылдан бастап өткізіліп келе жатқан дүниежүзіндегі ірі жоба 

EXPO көрмесін атқару Олимпиядалық ойындар мен әлемдік футбол кубогын 

өткізуден кейінгі орындарда тұрған шара. Оны өткізудегі басты мақсат та 

соңындағы нәтижесі. Егер, осы уақытқа дейін өткізілген 50 көрменің 

нәтижесінде ғылым мен техника саласында қаншама игілікті істер өмірге 

келгенін есепке алсақ, алаш Астанасы ұсынған «жасыл экономика», «жасыл 

энергетика» жобаларының да маңызы зор. Ең алдымен, «EXPO-2017» – бұл 

баламалы энергия көздерін игеру мен оны сақтау жолдарын іздестіруге мүмкін-

дік береді. Үкімет «Жасыл энергетика» жобасын дамытуда ғылыми ізденістерге 

62 млн. доллар қаражат бөлетінін мәлімдеді. Дәл қазір бұл тақырып әлемді 

былай қойғанда, өз еліміз үшін де өзекті. Бізде қайта қалпына келетін қуат көзін 

игеру жобалары әзірше тек тәжірибеден ары аса алмай келеді. 2010 жылғы 



 
 

дерекке сүйенсек, ел өндірісіндегі баламалы энергия көздерінің үлесі 0,03 

пайызды ғана құраған. Яғни, бұл елде өндірілетін жалпы энергия көлемінің бір 

пайызына да жетпейді. Ал, сол жылы еліміздің біртұтас энергетикалық жүйесі 

бойынша өндірілген энергияның жалпы көлемі 82 295,6 млрд. кВт-сағат болса, 

оның 69 463,3 млрд. кВт-сағаты жылу электр стансаларына, 7 989,6 млрд. кВт-

сағаты су электр стансаларына тиесілі. Сондай-ақ, 2010 жылы газ трубиналық 

электр стансалары 4 842,7 млрд. кВт-сағат қуат көзін берген. Осы орайда, 

электр энергиясына деген жылдық қажеттілік 11,5 млрд.кВт-сағатқа өсіп 

отырғанын ескерсек, республикадағы жалпы сұраныс 100 млрд. кВт-сағаттан 

асып кететін күн де алыс қалған жоқ. Мұндай жағдайда қалпына келетін 

баламалы энергия өндірісін тезірек қолға алмасқа негіз жоқ. Себебі, елімізде 

қалпына келетін энергия көздерін пайдаланудың басты мақсаты – біріншіден 

қуат көзін өндіруге кететін шығынды азайтса, екіншіден қоршаған ортаға кері 

әсерін төмендету. Мысал үшін, 2009 жылдың өзінде ауаға шығарылған 

ластаушы заттардың көлемі 3,4 млн. тоннаны құраған болса, оның 85 пайызы 

43 ірі кәсіпорынға тиесілі болған. Дәл қазіргі таңда Қазақстандағы жалпы 

өндірілетін электр энергиясының 85 пайызы көмір және көмірсутекті 

шикізаттарды жағу жолымен алынатыны белгілі. Экологтардың зерттеуіне 

сүйенсек, стационарлық көздерден шығатын қалдықтардың 10 пайызы мен улы 

қалдықтардың басым үлесін мұнай және ілеспе газ өндіру саласында жұмыс 

істейтін кәсіпорындар шығарады. Осы ретте, қалпына келетін энергия көздерін 

қолдану арқылы энергетикадан бөлінетін парник газдарын 500 мың тоннадан 

2,5 млн. тонна СО2-ге дейін азайтуға мүмкіндігіміз бар. Қазақ жері қалпына 

келетін қуат күшін өндіруде үлкен әлеуетке ие. Егер ұқсата салсақ, бізде тек 

қана су электр стансалары арқылы жылына 170 млрд. кВт-сағатқа дейін электр 

энергиясын өндіруге болады. Бұл дегеніңіз қазіргі жалпы сұраныстан екі есе 

жоғары мүмкіндік. Алайда, бүгінгі таңда Су электр стансаларының үлесі 12-13 

пайыздың төңірегінен аса алмай отыр. Әйтсе де, соңғы жылдары еліміз аталған 

бағыт бойынша біраз нәтижеге жетіп үлгергенін айта кету керек. Мәселен, 

қуаты 300 МВт-қа тең Мойнақ СЭС-ы, Кербұлақ СЭС (49,5 МВт) және Бұлақ 

СЭС (68,25 МВт) сынды ірі жобалар іске асырылуда. 

Сондай-ақ, елімізде жел энергетикасы мен күннен қуат алуды дамыту 

әлеуетінің де болашағы жарқын. Кең байтақ қазақ жерінде жылына 0,929 кВт-

сағаттан 1,82 млрд. кВт-сағатқа дейін жел энергетикасын өндіруге болады. 

БҰҰ-ның Жел энергетикасы бойынша даму бағдарламасы аясында жүргізілген 

зерттеулер еліміздің көп бөлігінде желдің жылдамдығы 6 м/с-тан асатынын 

дәлелдеді. Бір ғана Жоңғар қақпасынан соғатын «ебінің желінің» маңызы 

басым. Ал, Қазақстанда күн энергиясын өндіру мүмкіндігі жылына 2,5 млрд. 

кВт-сағат деп бағалануда. Оған қоса, күн энергиясын жылу алу үшін де пай-

далануға болады. 2015 жылға дейін жалпы қуаттылығы 91 МВт күн 

қондырғыларын іске қосу қарастырылған. Сонымен бірге, биологиялық отынды 

қолдану да белгілі бір қажеттіліктің орнын толтырары сөзсіз. Мамандар 

ауылшаруашылығы өндірісі қалдықтарын қайта өңдеу есебінен жыл сайын 35 

млрд. кВт-сағат электрлік және 44 млн. гигакалориялы жылу энергиясын алуға 



 
 

болатынын айтады. Мәселен, 1 шаршы метр аумақты жылыту үшін жылына 45 

текше метр биотын жұмсалса, ал су жылыту үшін күніне 5-6 текше метр 

биотын жеткілікті. 

    

Ел Үкіметі бекіткен 2020 жылға дейінгі Стратегиялық даму жоспарына сәйкес, 

электр энергиясын тұтынудың жалпы көлеміндегі баламалы энергия көздерінің 

үлесі 2015 жылға қарай 1,5 пайызды, 2020 жылға қарай 3 пайызды құрауы тиіс. 

Үдемелі индустриялды-инновациялық даму бағдарламасы нәтижесінде 2014 

жылы қайта қалпына келетін энергия көздерінің көлемі жыл сайын 1 млрд. кВт-

сағат деңгейіне жеткізілмек. Бұл орайда, әлемдік маңызға ие айрықша жоба 

«ЕХРО – 2017» Халықаралық көрмесін өткізу барысында бізді үлкен істер күтіп 

тұрғаны анық. 

Әлемде жаңартылатын энергия көздерінің анағұрлым дамыған анағұрлым 

түрлерінің бірі жел энергетикасы болып табылады. Ірі ауқымды жел 

энергетикасын пайдалану үшін Қазақстан географиялық және метеорологиялық 

тұрғыдан қолайлы ел болып табылады. Сарапшылардың бағалауы бойынша 

Қазақстанның жел энергетикалық әлеуеті жылына 920 млрд. кВтсағ. электр 

энергиясы ретінде бағалануда. 

 

Зерттеу бөлімі 

Жел энергиясы 

 

           Бүгінгі күнде адамдардың тұрмыс тіршілігі табиаттағы басқару арқылы, 

жақсартуға ұмтылу және жаңа өндірістерді дамытудың салдары айнала 

қоршаған ортаға экологиялық проблемалар тудыруда. Адам баласына кейінгі 

кезде энергия жетпейді. Газет, журнал беттерінде энергетикалық кризис жайлы 

мақалаларды жиі кездестіреміз. Мұнай үшін кейбір мемлекеттер бір-бірімен 

жауласып жатса, ал кейбіреулері экологиялық дағдарысқа, құлдырауға 

ұшырайды екен.  

       1930 жылы бүкіл әлемде 300 млрд кВт-сағат энергия өндірілсе, ал қазір  

60 000 млрд кВт-сағат энергия өндірілуде. Бұл өте үлкен көрсеткіш! Адамның 

энергетикалық сұранысы күннен-күнге өсуде.  

      Бүгін біздің пайдаланып отырған энергия көздері-жер асты пайда қазба  

қорлары-мұнай, көмір, табиғи газ барлық энергоқорлардың 90% құрайды. 

Американдық зерттеушілердің айтуынша жер бетіндегі мұнай 2025 жылға дейін 

жетеді. Қашан болса да, ол бітеді және әрі қарай не болады?  



 
 

      Пайдалы қазба қорларының таусылу қарсаңында, олардың бағасы да  

қарқындап өсуде. Жыл сайын атмосфераға түрлі жанғыш заттардың жануы 

нәтижесінде 23 млрд тоннаға жуық көмірқышқыл газы бөлініп, сондай 

мөлшерде оттек сіңіріледі. Атмосферадағы көмірқышқыл газының мөлшері 

13%-ке өсті, соның салдарынан атмосфера температурасы бірнеше градусқа 

мөлшерден тыс жоғарылап, мұздықтар еріп, соның салдарынан Дүниежүзінің 

мұхиттық деңгейі көтеріліп, табиғатта түрлі апаттар болып жатыр. 1980 мен 

2004 жылдардың аралығында жер бетінде 14500 табиғат апаттары тіркеліпті, 

осы апаттардан миллиондаған адамдар қаза болды. Дереу проблеманы шешетін 

амал табу керек. Бүкіл әлем ғалымдары мен инженерлері ізденістің арқасында 

баламалы энергия көзін табуды мақсат етіп қойды. Ол сарқылмайтын қалпына 

келтіретін энергия көздері деп аталады. Оған жел, күн энергиясы, геотермиялық 

энергия, биомасса, су ағынының энергиясы, мұхиттардағы тасу мен қайту 

кезіндегі судық көтерілуінен болатын энергиясы жатады. Қалпына келтіретін 

дәстүрлі емес энергия көздерінің ерекшелігі қор көздері ешуақытта 

сарқылмайды және экологиялық таза. Бұларды пайдалану табиғат 

байланыстарын бұзбайды.  

       Ал менің ұсынысып отырған ғылыми жобамның мақсаты- туындаған  

проблеманы шешудегі энергетикалық сұранысты қанағаттандыра алатын 

энергия көзі – жел энергияларын пайдалану.  

     XX ғасырдың басында Н.Е.Жуковский жел двигателі теориясының негізін 

қалады, осы теорияны негіздей отырып әлсіз желдің ырғағынан жұмыс 

істелетін жоғары өнімді жетілдірілген желагрегаттардың конструкциялары 

жасалынды, Желдоңғалағының диематрі үлкен болған сайын соққан желдің 

үлкен ағысын қамтиды және агрегат неғұрлым үлкен энергия өндіреді. Жел 

жылдамдығы 5м/с соққанда оның қалақшаларының жылдамдығы 14-16м/с 

дейін жетеді. Ал оның диаметрін үлкейте отырып 2000 кВт-қа шейін энергия 

алуға болады. Мысалы 40 метрлік жел двигателі 2000 кВт энергия өндіреді.  

        Жел негізінен Күн энергиясының Жер бетін бірқалыпты қыздырмауынан 

туындайды, әрі жоғары қысымнан төменгі қысымға қарай бағытталады. Ауа 

қысымы уақыт пен кеңістікте тұрақты болмайтындықтан желдің жылдамдығы 

мен бағыты үнемі өзгеріп отырады. Желдің бағытын көкжиектің қай тұсынан 

соғуына байланысты анықтайды және оны градуспен немесе румбымен (16 

румбылық жүйемен), ал жылдамдығын – м/с, км/сағ, узелмен немесе балмен 

(Бофорт шкаласы бойынша) өрнектейді. Биіктікке көтерілген сайын үйкеліс 

күшінің азаюына байланысты жел қуаты өзгереді, сонымен қатар ол 

градиенттердің өзгеруіне де тәуелді болады. Жел үлкен аумақты қамти отырып, 

http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%83%D0%B0_%D2%9B%D1%8B%D1%81%D1%8B%D0%BC%D1%8B&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%83%D0%B0_%D2%9B%D1%8B%D1%81%D1%8B%D0%BC%D1%8B&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D2%A3%D1%96%D1%81%D1%82%D1%96%D0%BA
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83%D1%81


 
 

көлемді ауа ағындарын (муссондар, пассаттар, т.б.) туғызады, осыдан жергілікті 

және жалпы атмосфералық айналым пайда болады. Қазақстанның барлық 

өңірінде (әсіресе, жазық жерлерде) күшті желдер жиі болып тұрады, оның 

максимумы қыс айларына (40 – 45 м/с) және көктем мен күзге (20 – 35 м/с) 

келеді. Өте күшті желдер Каспий жағалауы және биік тау асулары мен 

аңғарларында байқалады. Дүниежүзілік желдер жіктеліміне Қазақстан 

аумағында тұрақты соғатын 23 жел тіркелген. Оларды Қазақстан бойынша 

мынадай аймақтарға бөледі: ашық далада (Жосалы, Сілеті, т.б.); шөл және 

шөлейт, үлкен ашық су қоймалары төңірегінде (Каспий теңізі, Балқаш, Алакөл 

көлдері, т.б.); тау аңғарларында және тау аралық өңірлерде («Жетісу қақпасы», 

«Шілік аңғары», «Жаңғызтөбе», «Қордай», т.б.); орташа биіктіктегі таулар мен 

қырқаларда («Ерейментау», «Ұлытау», «Қарқаралы», «Мұғалжар», т.б.) 

соғатын желдер. 

Жел жылдамдығы м/с-пен белгіленеді, оны елшейтін құралды анемометр 

деп атайды. Жел жылдамдығын 12 балдық арнайы Бофорт шкаласымен де 

аныктайды. Мұндағы 0 балл желсіз тымықты білдірсе, 12 балмен жылдамдығы 

30 м/с-тан жоғары болатын апатты дауылдарды белгілейді. 

Сағат сайын Жер Күннен 1014 кВт сағ энергия алады.    Күн 

энергиясының 1-2 % -і жел энергиясына түрленеді. Бұл көрсеткіш жер бетіндегі 

барлық өсімдіктердің биоқалдыққа айналғанда бөлініп шығатын энергиясынан 

50-100 есе асып түседі.  

Бірнеше мыңдаған жылдар бойы адамдар желді – энергия көзі ретінде 

пайдаланған. Жел энергиясын пайдаланып желкен көмегімен жүзген. Жер 

суландыру кезінде, жел диірмені ретінде дәнді-дақыл өнімдерін ұнтақтау үшін 

қолданған. Жел энергиясының қоры бүкіл планета өзендерінің 

гидроэнергиясынан 100 есе асып түседі. Ылғи да және барлық жерде жел соғып 

тұрады. Жаздың қоңыр салқын самал желін, апат, зардап шығын әкелетін 

керемет дауылдарды атап өтуге болады.  

     Жел энергетикасы – жел энергиясын механикалық, жылу немесе электр 

энергиясына түрлендірудің теориялық негіздерін, әдістері мен техникалық 

құралдарын жасаумен айналысатын энергетиканың саласы. Ол жел энергиясын 

халық шаруашылығына ұтымды пайдалану мүмкіндіктерін қарастырады. 

Қазақстанда жел күшімен алынатын электр энергиясы қуатын кеңінен және мол 

өндіруге болады. Республикамыздың барлық өңірлерінде жел қуаты жеткілікті. 

Жел энергиясының басқа энергия көздерінен экологиялық және экономикалық 

артықшылықтары көп. Жел энергетикасы қондырғыларының технологиясын 

жетілдіру арқылы оның тиімділігін арттыруға болады. Жел энергиясын тұрақты 

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D2%A3%D1%96%D0%B7%D1%96
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D2%9B%D0%B0%D1%88
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D1%82%D1%96%D1%81%D1%83_%D2%9B%D0%B0%D2%9B%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%8B
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BA_%D0%B0%D2%A3%D2%93%D0%B0%D1%80%D1%8B&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D2%A3%D2%93%D1%8B%D0%B7%D1%82%D3%A9%D0%B1%D0%B5
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%B9
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%83
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%B0%D0%BB%D1%8B%D1%82%D0%B0%D1%83
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D1%80%D2%9B%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8B
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D2%B1%D2%93%D0%B0%D0%BB%D0%B6%D0%B0%D1%80


 
 

пайдалану үшін жел энергетикасы қондырғыларын басқа энергия көздерімен 

кешенді түрде ұштастыру қажет. Республиканың шығыс, оңтүстік-шығыс, 

оңтүстік аймақтарында су электр стансалары мен жел электр стансаларын 

біріктіріп электр энергиясын өндіру өте тиімді. Қыс айларында жел күші 

көбейсе, жаз айларында азаяды, ал су керісінше, қыс айларында азайса, жаз 

айларында көбейеді. Сөйтіп, энергия өндіруді біршама тұрақтандыруға болады.  

     Алматы облысының Қытаймен шекаралас аймағындағы 40-ендікте, Еуразия 

мегабассейніндегі орасан зор ауа массасының көлемі ауысатын — Орталық 

Азиядағы «жел полюсі» деп аталатын Жетісу қақпасындағы желдің қуаты мол. 

Ол екі таудың ең тар жеріндегі (ені 10 – 12 км, ұзындығы 80 км) табиғи 

«аэродинамикалық құбыр» болып табылады. Қақпа Қазақстанның Балқаш – 

Алакөл ойпатын Қытайдың Ебінұр ойпатымен жалғастырады. Осы жердегі жел 

ерекшеліктерін зерттеу нәтижесінде оның электр энергиясын өндіруге өте 

тиімді екені анықталды. Қыс кезінде желдің соғатын бағыты оңтүстік, оңтүстік-

шығыстан болса, жаз айларында солтүстік, солтүстік-батыстан соғады. Желдің 

орташа жылдамдығы 6,8 – 7,8 м/с, ал жел электр стансалары 4 – 5 м/с-тен 

бастап энергия бере бастайды. Желдің қарама-қарсы бағытқа өзгеруі сирек 

болуына байланысты мұнда турбиналы ротор типті жел қондырғысын орнату 

тиімді. Желдің жалпы қуаты 5000 МВт-тан астам деп болжануда. Бұл өте зор 

энергия көзі, әрі көмір мен мұнайды, газды үнемдеуге, сонымен қатар қоршаған 

ортаны ластанудан сақтап қалуға мүмкіндік береді.  

    Қалпына келтіретін дәстүрлі емес жел энергиясының келешегі зор, 

экологиялық таза, қоры ешуақытта сарқылмайды, әрі арзан, тиімді. Бұларды 

пайдалану табиғат баланстарын бұзбайды. Жел энергиясын қолдану таулы 

аймақтардың жоғары бөктерінде толқынды теңіз жағалауларында ыңғайлы 

екені бәрімізге танымал. Жел энергетикасын дамытуға қолайлы аймақтар өте 

көптеп табылады. Жел күші жер бетінің ойлы-қырлы болуына тікелей 

байланысты. Мысалы, таулы аймақтың екі бөлігін қарастырайық, Күн көзінің 

екі бөлікке түскен энергиясы бірдей болғанымен, жердің кедір-бұдыры әр қилы 

болғандықтан, жел күшінің ықпалы, бағыты да әр түрлі болады. Жел күшінің 

ықпалы жыл мезгілінің ауысуына, ауа райының өзгеруіне байланысты өзгеріп 

отырады. Жел күшінен өндірілетін энергия мөлшері желдің тығыздығына, жел 

турбинасының қалақшаларының ауданына, жел жылдамдығының кубына 

тәуелді болады. Ендеше, осыларға жеке-жеке тоқталайық.  

Желэнергетикасының пайдаланудың даму тарихы. 

           Бірнеше мыңдаған жылдар бойы адамдар желді – энергия көзі ретінде 

пайдаланған. Қоғам мәдениетінің жаңа қалыптасқан кезінде жел энергиясын 

теңіз саяхатында пайдаланған. Ертедегі мысырлықтар 5 мың жыл бұрын жел 

энергиясын пайдаланып желкен көмегімен жүзген. Біздің заманымыздың 700 

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%8B%D1%81%D1%8B
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D1%8B%D1%82%D0%B0%D0%B9
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B1%D1%96%D0%BD%D2%B1%D1%80


 
 

жылдары қазіргі Ауғанстан жерінде тік бекітілген осі бар жел машинасымен 

дақылдарды ұнтақтау үшін қолданған. Жерорта теңізінде орналасқан Крит 

аралында ұзын мұнараға бекітілген жел күшімен қозғалатын диірмен жер 

суландыру жүйесінің жұмысын атқарған. 14 ғасырда голландықтар жел 

диірменін жетілдіріп, дәнді-дақыл өнімдерін ұнтақтау үшін қолданды. 1854 

жылы АҚШ-та жел энергиясымен жұмыс істейтін су тарту насосы іске 

қосылды. Су тарту насосының моделі жел диірменінен қалақшалар санының 

көптігімен және жел бағыты мен жылдамдығын анықтайтын аспап флюгердің 

болуымен ерекшеленеді. 1940 жылдары осындай жел күшімен қозғалатын 

диірменнің саны 6 миллиондай еді, оларды су тарту және электроэнергия алу 

мақсатында қолданды. 

     Осындай жел диірмендер мал шаруашылық фермасын сумен қамтамасыз 

етіп тұрды. 20 ғасырдың ортасында жел энергиясын қазіргі заман энергия қоры 

– мұнай орнын басты. Дүние жүзінің бірнеше рет мұнай дағдарысынан соң, 

қайтадан жел энергетикасына көпшіліктің қызығушылығы оянды. 70 жылдары 

мұнай бағасының өсуіне байланысты, энергетика сарапшылары жел энргиясын 

пайдалану шараларын ұсынды. Мемлекет қаржыландыру қолдауымен 

өткізілген зерттеулер мен эксперименттердің нәтижелері, жел энергиясын 

пайдаланудың жаңа технологиясының дамуына жол ашылды.  

Қазіргі кездегі жел энергиясын пайдаланудың дамуы. 

     Жел энергетикасының күннен-күнге дамуы қарқындап өсуде. 31 желтоқсан 

2005 жылы бүкілдүниежүзілік желэнергетикасының өндірілетін қуаты 58 982 

МВт болды. Осындай қарқынды өсу сатысында Бүкіләлемдік желэнергетика 

ассоциациясы 2010 жылы жел энергиясын қуатын 120 000 МВт-қа өсіруді 

жоспарлап отыр. Жел қондырғылардың жетілдіруі мен көп жылғы тәжірибе, 

жұмсалатын шығын мөлшерінің төмендеуіне мүмкіндік туғызды, ал бұл АҚШ-

та электроэнергия құнының 1986 ж  1 кВт. сағ – 14 центке, 1999 ж - 5 центке 

төмендегенінен көрінеді. Ал Европа елдері желэнергиясын дамытуда жетекші, 

алдыңғы шептегі жаңа технология өндірісінің орталығы десек те артық 

айтпаған болар едік.  

Желқондырғысының электр энергиясын өндіру технологиясы. 

           Жел қондырғыларда жел ағынының кинетикалық энергиясы генератор 

роторларының айналу процесі кезінде электр энергиясына айналады. 

Конструкциясы жағынан желқондырғылардың генераторлары электростанция-

дағы отын жаққанда ток өндіретін генераторларға ұқсайды. XX ғасырдың 

басында Н.Е. Жуковский жел двигателі теориясының негізін қалады, осы 

теорияны негіздей отырып әлсіз желдің ырғағынан жұмыс істелетін жоғары 

өнімді жетілдірілген желагрегаттардың конструкциялары жасалынды, барлық 

елдің ғалымдары мен самолет жасаушы конструктор мамандары өз үлестерін 

қосты. Барлық жел двигателінің жұмыс істеу принципі біреу-ақ,онда желдің 



 
 

әсерінен қозғалатын желдоңғалағының қалақшаларының қозғалысы электр 

энергиясын өндіретін генераторының айналып тұратын білігіне беріледі.  

       Желдоңғалағының диаматрі үлкен болған сайын соққан желдің үлкен 

ағысын қамтиды және агрегат түрлеріне қарап неғұрлым үлкен энергия 

өндіреді. Жел двигателін екі топқа бөледі:  

3) тік осьпен айналатын жел двигателі,оларға карусель типтес,қалақшалы, 

ортогональді.  

4)  горизонталь осьпен айналатын жел двигателі (қанатты деп аталады – 

қанаттарының санына байланысты).  

 

Қалақшалы жел двигателінің айналу жылдамдығы олардың қалақшалар санына 

кері пропорционал, сондықтан агрегаттың қалақшаларын үштен артық 

жасамайды.  

Горизонталь айналдыру осі бар екі немесе үш қалақшадан тұратын мұнараның 

басына бекітілген қондырғылар – желқондырғылардың ең көп тараған түрі 

болып табылады. Горизонталь айналдыру осі бар турбинаның роторының 

басқарушы білігі де көлденең орналасқан. Ал көп қалақшалардан тұратын 

горизонталь осі бар моделін монолиттік деп атайды. Бұл қондырғылар төменгі 

жылдамдықта жұмыс істейтіндіктен, су тарту насосында пайдаланады. 

 Тік осьпен айналатын жел двигателінің (Н - типтес) роторының жетекші білігі 

вертикаль орналасқан. Турбиналарының қалақшалары өте ұзын, пішіні доға 

тәрізді, мұнараның үстіңгі және астыңғы жағына берік орнатылған. Осындай 

жел қондырғыларын әлемнің бірнеше компаниясы ғана жасайды.  

    H – типтес турбинасы роторының ерекшелігі басқарушы білік вертикаль 

орналасқандықтан, кез келген бағытта соққан желдің үлкен ағысын қамтиды. 

Француз инженері Дарриус тік осьпен айналатын жел двигателінің теория 

негізін қалай отырып, конструкциясын жасады. Сыртқы түрлерінің 

айырмашылығына қарамастан горизонталь және вертикаль айналу осі бар 

желқондырғылардың жұмыс істеу принциптері бірдей.  

 

Желқондырғылардың негізгі бөліктері 

Желқондырғылары мынандай негізгі бөліктерден тұрады :  

1. қалақшалардан,  

2. ротордан 

3. трансмиссия ( двигательдің механикалық энергиясын машинаға беруге 

арналған механизмдер жиыны ) ,  

4. генератордан, 



 
 

5. бақылау жүйелерінен. 

                                

 

 

 

              Турбинаның қалақшалары арқылы соққан желдің үлкен ағысын 

қамтиды. Қалақшалар шыны талшығынан, полистролдан немесе 

көмірпластиктен жасалынады. Турбинанаың қалақшалары жұмыс істегенде сол 

маңайдағы телевизияға кері әсерін тигізеді, өзі қуатты дыбыс тербелістерін 

тудырады. Сондықтан қалақшаларын берік сынбайтын және иілгіш шыны 

пластикадан жасайды (радиотолқындарды шағылдырмайды, жұтпайды). 

Қалақшалардың диаметрінің ұзындығы 15 пен 25 метрдің аралығында болса, 

салмағы 1000 кг болады.  

      Ротор орталық білікпен жалғанған қалақшалардан тұрады. Орталық білік 

басқарушы білікке трансмиссия арқылы жалғанған. Трансмиссия – белдік 

арқылы кинетикалық энергияны генератордың басқарушы білігіне беріп, электр 

энергиясын өндіретін механизмдер жиыны. Желқондырғының бақылау 

жүйелері алыстан компьютер арқылы басқарып және бақылап отырады. 

Бақылау жүйелері қандай да бір бұрышпен көлбеу орнаатылған және 

айнымалы, әр бағытта қозғалып тұрады. Сонымен қатар электрондық бақылау 

жүйелері жел жылдамдығы өзгерген кезде, өндірілген кернеу шамасының 

шамадан асып кетпеуін реттеп отырады. 

      Желқондырғысының басты сипаттамаларының бірі болып оның қуаты 

болып саналады. Жеке үйге немесе коттеджге орналған кіші желқондырғы -

лардың қуаты –100 кВт, ал диаметрі 15 – 40 метрге баратын, 2–3 қалақшалары 

желқондырғысы 1 МВт ток өндіреді. Қазіргі заманғы желқондырғылары 690 В 

кернеу береді, ол трансформатордың көмегімен 10 – 30 кВ-қа түрленеді.  

қалақша 

білік 

редуктор 
генератор 



 
 

      Мысалы, 500 кВт–тың желқондырғысы 1 сағатта 15 м/с жел жылдамдығы 

кезінде 500 кВт энергия өндірсе, 600 кВт-тың қондырғы бір жылда жел 

жылдамдығы 4,5 м/с болған кезде 500 000 кВт энергия өндіреді. Желдің 

механикалық энергиясын электр энергиясына айналдыратын машинаның 

тиімділігін сипаттайтын шама желқондырғысының пайдалы әрекет 

коэффиценті (ПӘК-і) дейміз. ПӘК-ті есептеу үшін жел қондырғысының  

1 жылға өндірілген қуаты 1 жылдағы 8760 сағаттағы максимал қуатқа бөлуіміз 

керек. Мысалы, 600 кВт–тың турбаны 1 жылда 2 млн. кВт энергия өндірсе оның  

ПӘК-і:  

ŋ = (2000000 : 365,25) •24600 • 100 % = (2000000 : 525600 ) • 100 % =38 %  

Қазіргі желқондырғылардың ПӘК-і 25-30 % аспайды. 

 Ауа тығыздығы. 

           Желқондырғылардың қалақшалары ауа массасының қозғалысының 

әрекетінен айналады. Ауа қабатының массасы үлкен болса, соғұрлым жел 

двигателінің қалақшалары жылдам қозғалып, электр энергиясын көп өндіреді. 

Физика курсынан мынаны білеміз, қозғалатын дененің кинетикалық энергиясы 

оның массасына тура пропорционал, ендеше жел энергиясы ауа қабатының 

тығыздығына тура пропорционал. Тығыздық бірлік көлемге келетін 

молекулалар санына тәуелді. Қалыпты атмосфералық қысымды температура 

150С болған кезде, ауаның тығыздығы 1,225 кг/м3. Ылғалдылық өскен сайын 

ауаның тығыздығы азаяды. Қыс мезгілінде тығыздық жоғары болғандықтан, 

желдің бірдей жылдамдығына қарамастан, жазбен салыстырғанда жел 

генераторы көп энергия береді.  

 Ротор ауданы. 

       Желтурбинасының қозғалатын бөлігін ротор деп атаймыз. Ротор жел 

ағының энергиясын көп қамтыса, соғұрлым көп электр энергиясын өндіреді. 

Ротордың ауданы ротордың диаметрінің ауданының квадратына тура 

пропорционал, жел- қондырғысының өлшемдерін екі есе арттырып, төрт есе 

энергия өндіріп алуға болады. Желқондырғысының өлшемдерін өзгерте 

отырып, энергияны қалағанымызша өндіреміз деп айтуға жеңіл, практикада 

басқаша. Айналдыру барысындағы қамтитын қалақшаларының ауданын 

біртіндеп үлкейту арқылы, біз істейтін жүйеге артық күш, салмақ түсіреміз. 

Осындай асқын салмақты көтеру үшін жүйенің кейбір механикалық құрамдас 

бөліктеріне зақым келмеуін ескеру өте маңызды. 



 
 

 

           Жел жылдамдығы. 

Жел жылдамдығы – желқондырғысының энергия өндіруіне әсер ететін 

маңызды өлшемі болып табылады. Желдің үлкен жылдамдығы ауа массасының 

ағынының көлемін үлкейтеді. Жел энергиясы жел жылдамдығының кубына 

тура пропорционал өзгереді. Ендеше, ротордың кинетикалық энергиясы жел 

жылдамдығын екі есе үлкейткенде 8 есе артады. Мына төмендегі кестеде жел 

жылдамдығының жел энергиясына тәуелділігі көрсетілген. (құрғақ ауаның 

тығыздығы – 1.225 кг/м³, атмосфералық қысымның шамасы 760 мм.сын. 

бағанасы кезіндегі қалыпты жағдай).  

 

м/с Вт/м²  

1 1  

3 17  

5 77  

9 477  

11 815  

15 2067  

18 3572  

21 5672  

23 7452  

 

Энергия мөлшері мына формуламен есептеледі:  

                                    Еĸ=ρυ³/2  

υ-желдің жылдамдығы ,  ρ-ауаның тығыздығы  

Энергияның өлшем бірлігі ретінде (Вт/м²) алып отырмыз. Табиғи жағдайларға 

байланысты, желдің жылдамдығы да өзгеріп отырады. Желқондырғылардың 

конструкциялары жел жылдамдығының 3-30 м/с диапазон аралықтарында 

жұмыс істейтіндей етіп жабдықталған. Үлкен дауылдар желқондырғасын 

бүлдірмеу мақсатында, үлкен желқондырғысын тежеуіш механизммен 

жабдықтайды. Кішкентай желқондырғысы жел жылдамдығы 3 м/с кем болған 

жағдайда жұмыс істей береді.  

Жел энергиясын қалай пайдалану туралы кейбір ұсыныстар. 

         Желқондырғысын орнату керек деген шешім қабылдадық. Біріншіден 

бізге тұтынатын энергиямыздың мөлшерін есептеп алу керек және өз жерімізге 



 
 

орташа соғатын желдің жылдамдығын білуіміз керек, екіншіден, жел- 

қондырғысын орнататын жерді таңдау. Ашық ландшафтағы төбе және тау 

жотасына орнату тамаша орын болып есептеледі. Төбеде жел жылдамдығы 

жазық тегіс жерге қарағанда ылғида жоғары. Егер 2 немесе бірнеше 

қондырғылар орнататын болсақ, онда олардың арасы мұнараның биіктігімен 

кем дегенде 5 есе артық болу керек, олай болмағанда жұмыс істегенде бір-

біріне кедергі жасайды. 

      Жылдамдық артқан сайын, ауа ағысының сипаты өзгере түседі. Ауа 

қабаттары бірімен-бірі ретсіз араласып кетеді, үйірім пайда болады. Мұндай 

ағысты турбулентті деп атайды. Турбулентті ағыс жел энергиясын тиімді 

пайдалану мүмкіндігін азайтады, сонымен қатар машинаның тозуын тездетеді. 

Сондықтан турбина мұнарасының биіктігін барынша биік етіп қалайды, 

біріншіден жер бетіндегі пайда болатын турбулентті ағысты болдырмау үшін, 

екіншіден жел жылдамдығын арттыру үшін. Жел қуаты оның жылдамдығының 

кубына тура пропроционал. Мысалы, жерден 30 м биіктікте орнатылған 

желтурбинасы мен жерден 10 м биіктікте орнатылған турбинаның 

жылдамтықтарының айырмашылықтары 100% болады. 10м биіктікте 

орнатылған екі жел генераторы мен 30м биіктікте орнатылған бір генератордың 

өндірілген ток қуаты бірдей. Басында айтып кеткендей, желқондырғының 

орнын тағайындаған соң, сол аймақтағы орташа жылдамдық мәнін білуіміз 

керек. Ол үшін айлар бойы зерттеулер жүргізіп немесе метеостанцияның 

көмегіне жүгінуіне болады.  

     Жел жылдамдығын өлшеу үшін үш шыныдан жасалған, вертикаль оське 

бекітілген анемометр аспабы пайдаланылады. 1 минуттағы айналым санын 

электрондық құрылғы тіркейді. Анемометр жел бағытын анықтайтын аспап, 

флюгермен жабдықталған. Жел бағытын анықтаудың тағы бір тәсілі, сол 

аймақтың өсімдік ағаштарын бақылау. Жалғыз және өсіп тұрған ағашты алып 

қарасақ, жел соққан жағының жапырағы сирек, қураған, бұтақтары ұзын және 

горизонталь болып келеді. Өз аймағымыздың климаттық жағдайы, бізге керекті 

энергия мөлшері, орташа жел жылдамдығы, орнын тағайындаған соң, 

желгенераторын шығаратын мамандардан мәлімет алған соң, 

желқондырғысының керекті моделін таңдауға болады. 

Қарапайым жел генератрын қалай жасауға болады? 

Бүгінгі таңда ауыл шаруашылығында малшылыр үшін жазда жайлауда, 

қыста қыстауда  электр энергиясын жеткізу көптеген қиындықтар туғызуда. 

Сондықтан қолдануға ыңғайлы үйжағдайында жасауға болатын жел 

қондырғысын жасап қолдануды ұсынып отырмыз. Бізге автомобильдің 



 
 

генераторы,  аккумлятор, аккумуляторды зарядтау үшін реле, ажыратып 

қосқыштар,  вольтметр (автомобилдікі), сымдар, автомо-билдің  (фарлары) 

жарық шамдар қажет болады. 

Вертикаль тік осьпен айналатын қарапайым жел жылдамдығын 

есептейтін анемометрге ұқсас  жел двигателі жасап көрелік. Ол үшін 

қарапайым бөшкелерді қолданып желқаққыш жасайық. Желқондырғысының 

қуаты бөшкенің диаметрі мен биіктігіне байланысты артып отырады.  

          

Оны арнайы оське бекітіп, осьтің төменгі жағына арнайы шкив немесе білік 

арқылы генераторға жалғап одан электр тогын алуға болады. Алынған токты  

автомобильдегіндей жалғап  аккумуляторды зарядтап және  шамдарды жағуға 

қолдануға болады. Жел жоқ күндері ток аккумулятордан алынады. 

                                                  Қорытынды 

       Қуат жетіспеушілігі мәселесін шешудің бір амалы – қуатты үнемдеу. 

Қуатты үнемдеуге бағытталған шаралар Қазақстандағы нағыз балама қуат 

көздері болып табылады. 2008 жылдың ақпан айындағы Қазақстан халқына 

жолдауында президент Н.Ә.Назарбаев электр қуатын жаппай үнемдеу 

қажеттілігіне ерекше назар аударып, кәсіпорындарды қуат үнемдейтін және 

қоршаған ортаға зиянсыз келетін технологияларды ендіруге күш жұмсауға 

шақырды. Энергия мен қорларды үнемдейтін технологияларды дамыту барған 

сайын өзекті мәселеге айналып барады. 

     Қуатты үнемдеу, баламалы энергия көздерін жандандыру мақсатында, 

туындаған экологиялық проблемаларды шешу электр желілері жетпейтін алыс 

қашықтықта қарапайым жел қондырғыларын жасап пайдалануды мақсат етіп 

қойдым. 

     Біз орнататын желқондырғысы жеткілікті мөлшерде энергия өндіретіндіктен 

электр энергиясының тапшылығын азда болса жояды. Біз бұның тиімділігін 

айқын көріп отырмыз. Кез-келген адам үй жағдайында жасап қолдануға 

болатын жел генераторын ұсынып отырмыз. Жел, күн, биогаз энергиялары – 

құндылығы ерекше бізге табиғаттың берген сыйы десе де болады.                                
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