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Abstract 
Ak chcete odhadnúť výsledný efekt úspory energie pri použití alternatívnych zdrojov energie na výrobu 

tepla a elektriny budov je potrebné vytvoriť databázy pozorovaní počasia. V práci sú uvedené pozorovania 

počasia hlavného mesta Kazachstanu - Astana, môžeme analyzovať klimatické rysy tohto jedného z najrýchlejšie 

rastúcich miest v Kazachstane, s predpokladaným počtom obyvateľov v roku 2030   1,2 milióna. 

 

Introduction 

Kazachstan je známy vo svete ako krajina s ropným a plynárenskym priemyslom  a 

baníctvom. Podľa British Petroleum Review Statistical World Energy (jún 2011) sa 

preukázané zásoby ropy v Kazachstane odhadujú 39,8 miliárd barelov (5,5 miliárd ton), a 

krajina sa radí na 9. miesto v celom svete. Podľa údajov Ministerstva ropy a zemného plynu 

využiteľné ropné rezervy Kazachstanu 4,7 miliárd t (program rozvoja na obdobie 2010-2014). 

Preukázané zásoby plynu z Kazachstanu na začiatku roka 2009 bol 1,82 biliónov m3 ³, čo je 

1,7% svetových zásob. Zásoby uhlia v Kazachstane dosiahli 162 miliárd t. Spoločné 

posúdenie svetovej ropnej bridlice nie je zverejnené, ale zásoby ropných ložísk bridlice len 

jedného  - Kenderlykské nálezisko obsahuje viac ako 4 miliardy ton. 

Avšak, vývoj alternatívnych zdrojov energie je veľmi atraktívna oblasť energetického vývoja. 

S ohľadom na stratégiu "Kazachstan-2050" (december 2012), v krajine na alternatívne a 

obnoviteľné energie do roku 2050 by mala pripadať aspoň polovica z celkovej spotreby 

energie. Zvlášť aktívne sa budú využívať technológie, ktoré používajú energiu zo slnka a 

vetra. 

V Kazachstane boli vytvorené opatrenia štátnej regulácie v oblasti podpory obnoviteľných 

zdrojov energie. Bol vytvorený nevyhnutný právny rámec - zákon "o podpore obnoviteľných 

zdrojov energie" (2009). 

Dôvodom pre rastúci záujem o alternatívne zdroje energie navyše tvoria aj rastúce ceny 

tradičných zdrojov energie, starostlivosť o stave životného prostredia a zdravia ľudí, rovnako 

ako aj tendencia k zníženiu nákladov na zariadenia využívajúce alternatívne palivá. 

Alternatívne energie vyhliadky sú priaznivé pre rast  kapitálu Kazachstanu - Astana. Vietor a 

slnko môže priniesť ekonomické výhody pri použití pre výrobu tepla a následné vykurovanie 

a dodávku teplej vody z obytných a verejných budov, športových a rekreačných zariadení, 

rovnako ako prímestskej skleníkov orientované Kvetinová a záhradníctvo. 

 

Klimatické podmienky Astane v aspekte využívania obnoviteľných zdrojov energie 

 

Klimatické zvláštnosti. Hlavným rysom klímy Astany je jeho ostrý kontinentálny 

charakter -  suché teplé letá a chladné zimy s malým snehom a stálymi extrémne nízkymi 

teplotami, intenzívnym vzostupom teploty v krátkom jarnom období a teplé dlhé leto. 
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Kontinentálnych charakter podnebia sa odráža aj vo veľkých amplitúdach  vibrácií teploty 

vzduchu, suchým vzduch a malým množstvom zrážok. 

Doba trvania chladného obdobia (priemerná denná teplota vzduchu je nižšia ako 0 °) 

je v priemere 163 až 171 deň. Priemerná ročná teplota je 3,2 ° C. Priemerné ročné zrážky - 

307 mm. Absolútna maximálna teplota: 41,6 ° C (zaznamenaný 22.července 1936). Absolútna 

minimálna teplota: -51,6 ° C (pozorované 05.1.1893). Maximálne ročné zrážky - 780 mm (v 

roku 1892), ročné minimum - 113 mm (v roku 1951). Záznam maximálnych denných  zrážok 

- 86 mm (označené v júli 1972). 

Tieto klimatické podmienky sú vyzvané hlavne vstupom na územie vzdušných más z 3 

hlavných typov: Arctic, polárne, tropické. V chladnom počasí, počasie určuje prevažne 

západný ázijský (Stredná Ázia, Mongolsko, Sibír) anticyklón.  

 

Parametre posudzovania veternej energie 

 

Rýchlosť vetra. Pomerne plochý terén, nedostatok ochrany pred vniknutím na územie 

vzdušných prúdov rôzneho pôvodu, vytvára priaznivé podmienky pre intenzívne veterné 

činnosti. 

 Priemerná mesačná rýchlosť vetra sa pohybuje 4,0 - 5,3 m /s. Silné vetry sú typické 

pre jar a leto. Počet dní so silným vetrom (15 m / s) v roku sa môže líšiť 10-50. Bezveterných 

dní v roku 50-70. Vetry sa odlišujú častým opakovaním a veľkou silou. Prevažujúci smer - 

juho-západný, v lete – severný. Priemerná rýchlosť vetra 4,5-5,5 m / s. Opakovateľnosť 

aktívneho  vetra (viac ako 6,0 m / s) sa zvyšuje počas jarnej a letnej sezóny (apríl, máj, jún), 

znižuje v júli, auguste, septembri, a zvyšuje opäť v jesenno-zimnom období (október, 

november, december, január).  

 
Tab. 1. Priemerná mesačná rýchlosť vetra, m / sec 

Stanica I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Астана, ГМО 5,2 5,1 5,4 5,2 5,0 4,4 4,1 4,0 4,1 5,1 5,3 5,1 4,8 

 

Bezveterné  počasie nie je typické. V priebehu roka, nie je viac ako v priemere 50-70 dní 

bezvetria. 

 Smer vetra.    Orientácia budovy je realizovaná, s ohľadom na frekvenciu smerov vetra, 

najmä v chladnom období, je vhodná pre tvrdé zimy Astana. To určuje dodatočné chladenie 

steny náveternej - tepelné straty z budov. 

 Vyznačuje sa vysokou opakovateľnosťou. V chladnom počasí, je veterný  režim určovaný 

predovšetkým vplyvom západného  výbežku ázijského anticyklóna a ich prevládajúci smer - 

juh-západ, v teplom  období  - miernym znížením tlaku s rastom severnej zložky vetrov. (obr. 

1). V Astane, vetry zo severných  a severo-západných rubmov. 
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Obr. 1  Opakovateľnosť vietor,% (Center hydrometeorologické monitorovanie, Astana).  

 
Tab. 2   Frekvencia jednotlivých smerov vetra mesiacov,% 

Направление I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

С 2 3 4 7 9 12 15 13 8 4 4 2 7 

СВ 9 14 14 13 12 16 19 17 12 8 9 6 12 

В 7 7 11 13 11 15 12 12 10 8 8 5 10 

ЮВ 13 13 12 12 11 9 9 11 12 12 12 13 12 

Ю 29 25 20 14 15 11 9 11 13 20 22 29 18 

ЮЗ 29 26 21 17 17 12 9 11 18 24 26 30 20 

З 9 10 14 17 16 15 15 15 18 18 15 12 15 

СЗ 2 2 4 7 9 10 12 10 9 6 4 3 6 

Штиль 7 6 7 6 5 6 7 8 8 6 4 5 6 

 

Atmosférické javy, ktoré musia  byť posudzované z hľadiska veternej energie - búrky, fujavice, 

prašné búrky (tabuľka č 3). Búrky sú často sprevádzané búrkou, dážď, krúpy, častejšie v lete, 

menej na jar a na jeseň. Priemerný počet dní s búrkami je 23. 

 

 
Tab.  3. Priemerný počet rôznych atmosférických javov 

charakterizácia I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

 Priemerný počet dní 

s búrkami 

- - - 0,6 3,6 8 4 1 0,02 - - - 23 

 Najväčší počet dní s 

búrkami 

- - - 4 11 12 18 10 4 1 - - 39 

 Priemerný počet dní 

s snehovej búrke 

9 8 6 1 0,07 - - - 0,02 1 5 8 38 

 Najväčší počet dní s 

zvírený sneh 

22 18 19 9 2 - - - 1 5 11 25 77 

 Priemerný počet dní 

s krupobitím 

- - - 0,1 0,5 0,4 0,4 0,3 0,2 0,01 - - 1,9 

 Najväčší počet dní s 

krupobitím 

- - - 3 3 3 2 2 2 1 - - 6 

 Priemerný počet dní 

so prachovú búrok 

- - - 0,5 2,6 3,9 3,5 2,7 1,5 0,6 - 0,02 15,3 

 

Búrková činnosť  je najzreteľnejšia v letných mesiacoch s vrcholom v júli -18 dní. 

Priemerná doba trvania 2,4 hodiny v búrke. Poľadovica  sa vyskytuje v teplom období, padá 

len zriedka, niekedy sa vyskytuje v pásoch dlhých niekoľko kilometrov. Priemerný počet dní 

s krupobitím 1-2, v niektorých rokoch, 4-9. Metelice sa opakujú často, počet dní so zvíreným 

snehom  sa pohybuje 20 až 50, niekedy aj viac ako 50. Počet dní s prachovými búrkami môže 

dosiahnuť za rok do 61 dní. Zvýšená hmla nastáva  v marci a v zimných mesiacoch. 

Sila vetra podľa všeobecnej charakteristiky v Astana patrí do kategórie nízkych 

rýchlostí. Takýto vietor je určený pre malé veterné elektrárne do 7 kW. Podľa daných údajov 

je zjavne nedostatočná pre rozvoj veternej energie. Avšak, výsledky pozorovaní na HMO 

"Astana" sa vzťahujú len na prízemné vrstvy vzduchu vo výške 10 m nad zemou. 

Iná veterná situácia je v dolnej časti hraničnej vrstvy atmosféry do výšky 50-150 m 

Bolo realizované experimentálne pozorovanie na projekte "Kazakhstan iniciatíva rozvoja trhu 

veternej energetiky –PROON- a Ministerstvom energetiky a nerastných zdrojov Kazašskej 

republiky (2009), vykonávané na 13 stožiarov regiónu  vrátane Astany. Podľa štúdie Astana 

je jedným z území Kazachstanu kategórie "dobrý" rýchlosti vetra (7-8 m / s). Priemerná 

rýchlosť vetra vo výške 80 m sa rovná 7,25 m / s. Na základe daných údajov môže byť 

postavená veterná elektráreň s kapacitou 20 MW a ročnou výrobou 140 mil kWh elektrickej 

energie (Doroshin, 2006) 
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Obr.   2. Rýchlosť vetra vo výške 80 m v republike ( atlas Kazachstan, 2009)  Kategórie rýchlosti vetra, m / 

s: nízke - <6; obvykle - 6-7; dobrý  7-8; vysoká - 8-9;  výnimočná > 9. Bodkami označené 

miesto pozorovania. 

 

Parametre brané  do úvahy pri posudzovaní využitia slnečnej energie 

Astana má horšie podmienky ako južné regióny Kazachstanu v oblasti využívania solárnej 

energie (obr. 3), napriek tomu má ale nejaký potenciál pre jeho slnečnej energetiky  v období 

od apríla do októbra (obr. 4). Počet hodín slnečného svitu dosahuje 2200 hodín ročne. Ak 

chcete ročný úhrn slnečného žiarenia dosahuje 112 kcal/cm2, a rozptýlené až 52 kcal/cm2. 
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Obr.3. Slnečné žiarenie Kazachstan. (Národná Atlas Kazašskej republiky, 2006) 
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Obr. 4.  Slnečný svit  a počet dní bez slnka Astana. 

 

Možnosť použitia veternej energie 

 

Analýzu efektívneho využívania veternej energie možno rozdeliť do dvoch otázok - pre malú 

energetiku a veľkú energetiku.. 

Pre efektívne využívanie energie z obnoviteľných zdrojov by bolo potrebné analyzovať nielen 

čas získavania energie ale aj čas pre jej efektívne využitie. Táto skutočnosť môže byť 

realizovaná nielen ako pokus stavať elektrárne pre dodávky energie pre energetické siete ale 

aj na zlepšenie energetickej bilancie spoločnosti, ktorá vytvorila toto nastavenie. Potrebné 

vziať do úvahy nielen náklady na vytvorenie elektrárne a náklady, potrebné na získanie 

vyrobenej energie. Daná analýza si vyžaduje poznať kúpnu cenu použitých zariadení 

a hodnotu realizovanej energie. 

                                                              
  (1) 

Množstvo získanej energie závisí od počtu rokov používania zariadenia a rýchlosti vetra 

každý deň. Z údajov, ktoré prezentujeme, môžeme vziať priemernú rýchlosť v každom 

okamihu. Ale tieto údaje neumožňujú presne vypočítať energetickú bilanciu možností 

energetického zariadenia. 

Na základe údajov uvedených v tabuľke (Tab. 4) umožňujú vypočítať energetickú hustotu a 

možné množstvo energie vyrobenej, v závislosti na priemere turbíny. 

Tab. 4 

    31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31   365 

 stanica   I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII сум Год 

  Astana, GMO   5,2 5,1 5,4 5,2 5 4,4 4,1 4 4,1 5,1 5,3 5,1   4,8 m/s 

 hustota energie   64 55 72 62 57 38 32 29 31 61 66 61 627 596 KWh 

 priemer 10 5 4 6 5 4 3 2 2 2 5 5 5 49 47 MWh 

  20 20 17 23 20 18 12 10 9 10 19 21 19 197 187 MWh 

  30 45 39 51 44 40 27 22 21 22 43 47 43 443 421 MWh 

  40 81 69 90 78 72 47 40 37 38 76 83 76 788 748 MWh 

  50 126 108 141 122 112 74 62 57 60 119 129 119 1231 1169 MWh 
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 Vypočítané údaje ukazujú, že množstvo energie, vypočítané na základe priemernej 

hodnoty pre každý mesiac v priebehu roka sa líši od množstva energie vypočítaného na 

základe ročnej priemernej hodnoty. Na základe týchto úvah možno predpokladať, že v 

priebehu januára až marca a november-december je veľký počet dní s vysokou rýchlosťou 

vetra. Prirodzene, po búrke prichádza pokojné obdobie, a tak priemerná rýchlosť vetra sa 

príliš nelíši od ostatných mesiacov. 

Za týchto okolností možno povedať, že dostatočné množstvo energie môžeme získať v období 

s vyššou rýchlosťou energie.   Energetické zariadenie je projektované pre vyššie rýchlosti 

vetra. Ak berieme do úvahy fakt, že v tomto čase je aj zvýšená spotreba energie, potom je 

nutné používať zariadenia s nižším inštalovaným výkonom, zamerané na využívanie vysokej 

rýchlosti vetra. Takéto zariadenie pokryje náklady na dodatočnú spotrebu energie pri nižšej 

cene daného zariadenia. Je preto nutné aplikovať inštalácie určené viac pre zlé počasie. Potom 

náklady na inštaláciu sa znižujú a rastie účinnosť zariadenia.  

 

Pre veľkú energetiku  je vhodné budovať veterné turbíny vo výške 80-120m. Vyššie náklady 

na výstavbu týchto zariadení môžu byť pokryté z príjmu z energie z týchto zariadení. Je treba 

podotknúť, že činnosť daných zariadení je omnoho stabilnejšia a rovnomernejšia.  

 

Záver 

 S ohľadom na stratégiu "Kazachstan-2050" v krajine alternatívne a obnoviteľné 

energie by mali tvoriť najmenej polovicu celkovej spotreby energie. By mali byť aktívne 

hlavne tie technológie, ktoré využívajú energiu zo slnka a vetra. Boli vytvorené  nevyhnutné 

právne rámce v tvare Zákona RK O podpore obnoviteľných zdrojov energie.  

 Na základe analýzy databázy meteorologických podmienok, môže byť potenciál 

veternej energie v Astane chápať  nie iba ako faktor, ktorý zvyšuje tepelnú stratu z budov, ale 

aj ako skutočný zdroj energie zameraný na zníženie tepelných strát budov, resp. ich 

kompenzáciu. Pre efektívnejší návrh využívania veternej energie je nevyhnutné realizovať 

celý rad meraní. Návrh turbíny a celého zariadenia bude zameraný hlavne na pokrytie 

zvýšenej spotreby.  Takéto zariadenie zníži celkové náklady na prevádzku nielen technických 

budov ale aj obytných domov.  

 Pre riešenie potrieb veľkej energetiky je potrebné využívať zariadenia vo veľkej 

výške. Na rozdiel od Európy, hustota lietadlových trás a množstvo lietadiel je menšie a preto 

je možné vytvoriť veterné elektrárne na veľkej výške.  

 

 Potenciál solárnych zdrojov v Astane ustupuje za vetrom, ale môže poskytnúť 

dostatočné množstvo energie pre potreby hlavne komunálnych služieb, t.j. v období od apríla 

do októbra. V tomto období je menej dní so zvýšenou rýchlosťou vetra ale omnoho viac 

slnečných hodín.  
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