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 ФИО 

руководителя 
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Байболов Асан Ерболатович 

Наименование 

проекта  

Разработка энергосберегающей системы отопления и вентиляции для создания 

комфортного микроклимата животноводческих помещений 

Цель проекта 
Повышение энергоэффективности системы отопления и вентиляции для создания 

комфортного микроклимата животноводческих помещений, обеспечивающих требуемого 

технологического эффекта при минимальных теплоэнергетических затратах, путем 

комбинированного использования возобновляемых источников энергии и теплонасосных 

установок. 

Описание проекта 
Животноводство является одним из основных потребителей энергии в сельском хозяйстве. 

Удельный вес потребляемой животноводством энергии в различные периоды времени 

составляет 17,2-21,3% от общего энергопотребления при производстве 

сельскохозяйственной продукции. На долю содержания крупного рогатого скота приходится 

46-51,5 % от общего энергопотребления в этой отрасли. 

Современные технологии содержания животных предъявляют высокие требования к 

микроклимату и продуктивность их зависеть на 10-30 % от комфортного микроклимата в 

животноводческом помещении. Отклонение параметров микроклимата от установленных 

пределов приводит к сокращению удоев молока на 10-20 %, снижению прироста живой 

массы - на 20-33 %, увеличению отхода молодняка до 5-40 %, расходу дополнительного 

количества кормов, снижению устойчивости животных к заболеваниям. 

Проект нацелен на разработку энергосберегающей системы отопления, вентиляции для 

создания комфортного микроклимата в животноводческих помещениях на базе 

комбинированного использования возобновляемых источников энергии и теплонасосных 



установок. Достоинствами проекта являются: простота конструкции, дешевизна и 

использования в климатических условиях регионов Казахстана. 

При выполнении проекта будут использованы различные методы и методики выполнения 

НИР: аналитическое обобщение научных и технических результатов, методы системного 

анализа, теории вероятностей, математической статистики. 

Результат/ожидаемые 

результаты проекта 

Разработанная энергосберегающая система для создания комфортного микроклимата 

животноводческих помещений на базе использования ВИЭ и ТНУ позволяет снизить 

потребление электроэнергии на 30-35% по сравнению с существующей системой. Проект 

ориентирован на выполнение мероприятий запланированной в сфере Государственной 

Программы «Зеленой экономики» в рамках, инициированной Казахстаном Международной 

Программы Партнерства «Зеленый мост», где предусмотрена доведения альтернативной и 

возобновляемой электроэнергии до 10% к 2030 году, а снижения энергоемкость ВВП на 

25,0% к 2020 году. 

Результаты теоретических и прикладных исследований и проведенных в производственных 

условиях испытаний дает возможность коммерциализировать полученные научные 

результаты по бюджетной программе 019 и фонда науки по программе грантового 

финансирования проектов коммерциализации РННТД.  

Потенциальными потребителями предлагаемого проекта в республике является 

сельскохозяйственные предприятия и фермерские хозяйства, занимающиеся в отрасли 

выращивания крупного рогатого скота, овцеводства, свиноводства и птицеводства. 

Экспериментальный модуль будет использована для подготовки практико-

ориентированного обучения студентов, магистрантов и PhD-докторантов. 

Реализация предлагаемого проекта может являться основой получения прорывных 

результатов по созданию комфортного микроклимата на базе использования ВИЭ, ТНУ и 

дает реальную возможность цифровизации технологических процессов в животноводстве. 

Распространение результатов будут осуществляться путем повышения квалификации 

фермеров, подготовкой высококвалифицированных и конкурентоспособных специалистов, 

отвечающих современным требованиям развития животноводства.  

Будет изготовлен экспериментальный модуль энергосберегающей системы создания 

микроклимата животноводческого помещения, опубликована 2 статьи научных изданиях, 

индексируемых международными базами данных Web of Science, входящих Q3 квартили по 

научному направлению имеющих процентиль по Cite Score в базе Scopus не менее 35 и двух 



статьи отечественных изданиях, рекомендованных ККСОН, подача заявки и получение 

патента РК и патента на полезную модель. 

Полное ФИО участников 

проекта  

Байболов А.Е., Несипбек А.Б., Токмолдаев А.Б., Сериков М., Интибаев К. 
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Байболов Асан Ерболатович 

 

Жобаның атауы 
Мал шаруашылығындағы қора-жайлардың ыңғайлы микроклиматын құруға 

арналған жылыту мен желдетудің энергия үнемдейтін жүйесін әзірлеу 

Жобаның мақсаты Жаңартылатын энергия көздері және жылу сорғыш қондырғыларын біріктіріп 

пайдалану жолымен ең аз жылу энергетикалық шығындармен қажетті 

технологиялық тиімділікті қамтамасыз ететін мал шаруашылығындағы қора-

жайларының ыңғайлы микроклиматын құруға арналған жылыту мен желдету 

жүйелерінің энергия тиімділігін арттыру 
Жобаның сипаттамасы Мал шаруашылығы - ауылшаруашылығындағы негізгі энергия тұтынушылардың 

бірі болып есептелінеді. Әр түрлі кезеңдерде мал өсіру үшін тұтынатын 

энергиясының үлесі ауылшаруашылық өндірісінде жалпы энергия тұтынудың 17,2-

21,3% құрайды. Ірі қара малдың құрамы осы саладағы жалпы энергия тұтынудың 46-

51,5% құрайды. 

Жануарларды өсірудің заманауи технологиялары микроклиматқа жоғары талап 

қояды және олардың өнімділігі мал шаруашылығындағы ыңғайлы микроклиматтың 

10-30% -ына дейін байланысты. Микроклимат параметрлерінің белгіленген 

талаптардан ауытқуы сүт өнімдерінің 10-20% -ға дейін кемуіне, малдың тірі 

салмағының өсуінің 20-33% -ға дейін азаюына, жас төлдердің өсуінің 5-40% дейін 

және жануарлардың ауруға төзімділігінің төмендеуіне әкеледі. 

Жоба жаңартылатын энергия көздері мен жылу сорғысы қондырғыларын бірлесіп 

пайдалану негізінде мал шаруашылығы ғимараттарында ыңғайлы микроклимат құру 



үшін энергия үнемдейтін жылыту және желдету жүйесін дамытуға бағытталған. 

Жобаның артықшылықтары: қолданылатын қондырғының қарапайымдылығы, 

қолжетімділігі және Қазақстан аймақтарының климаттық жағдайында толыққанды 

пайдалану мүмкінділігі. 

Жобаны іске асыру барысында зерттеудің әртүрлі әдістері мен әдістемелері 

қолданылады: ғылыми-техникалық нәтижелерді аналитикалық жалпылау, жүйелік 

талдау әдістері, ықтималдық теориясы, дербес компьютерді қолдана отырып, 

математикалық статистика және сертификатталған бағдарламалар мен компьютерлік 

модельдеу. 
Нәтиже / күтілетін нәтижелер ЖЭК және ЖСҚ пайдалану негізінде мал шаруашылығы қора-жайларының 

қолайлы микроклиматын құру үшін әзірленген энергия үнемдеу жүйесі 

қолданыстағы жүйемен салыстырғанда электр энергиясын тұтынуды 30-35% - ға 

төмендетуге мүмкіндік береді. Жоба Қазақстанның бастамасымен «Жасыл көпір» 

Халықаралық әріптестік бағдарламасы шеңберінде «Жасыл экономика» мемлекеттік 

бағдарламасы саласында жоспарланған іс-шараларды орындауға бағытталған, онда 

баламалы және жаңартылатын электр энергиясын 2030 жылға қарай 10% - ға дейін 

жеткізу, ал ЖІӨ энергия сыйымдылығын 2020 жылға қарай 25,0% - ға төмендету 

көзделген. 

Теориялық және қолданбалы зерттеулер мен өндірістік жағдайларда жүргізілген 

сынақтар нәтижелері 019 бюджеттік бағдарламасы және Ғылым қоры бойынша 

алынған ғылыми нәтижелерді РҒТС коммерцияландыру жобаларын гранттық 

қаржыландыру бағдарламасы бойынша коммерцияландыруға мүмкіндік береді. 

Республикада ұсынылып отырған жобаның әлеуетті тұтынушылары ірі қара мал 

өсіру, қой шаруашылығы, шошқа шаруашылығы және құс шаруашылығы саласында 

айналысатын фермерлік шаруашылықтар болып табылады. Тәжірибелік модуль 

практикаға бағытталған оқыту бағдарламасы бойынша студенттерді, 

магистранттарды және PhD-докторанттарды дайындау үшін пайдаланылатын 

болады. 

Ұсынылып отырған жобаны іске асыру ЖЭК, ЖСҚ пайдалану базасында қолайлы 

микроклимат құру бойынша серпінді нәтижелер алудың негізі болып табылады және 

мал шаруашылығындағы технологиялық процестерді цифрландыруға нақты 

мүмкіндік береді. 



Нәтижелерді тарату фермерлердің біліктілігін арттыру, мал шаруашылығын 

дамытудың қазіргі заманғы талаптарына жауап беретін жоғары білікті және бәсекеге 

қабілетті мамандар даярлау жолымен жүзеге асырылатын болады. 

Мал шаруашылығы климатын құруға арналған энергия үнемдеу жүйесінің 

тәжірибелік модулі шығарылады, Web of Science халықаралық деректер қорымен 

индекстелген ғылыми жарияланымдарда 2 мақала ғылыми-зерттеу саласындағы 1-3 

квартильдері, Scopus деректер қорында Cite Score процентилі бар, 35-дан кем емес 

және отандық басылымдардың KKСOН ұсынған жарияланымда екі мақала 

шығарылады, пайдалы модельге патент және ҚР патентін алуға өтінім беріледі. 

Жобаға қатысушылардың  

аты-жөні 

Байболов А.Е., Несипбек А.Б., Токмолдаев А.Б., Сериков М., Интибаев К. 
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INDUSTRIAL COMPLEX 

  

Name of the 

project 

manager 

 

Baibolov Asan 

Project name  
Development of a multifunctional machine for non-destructive quality control and automatic 

sorting of eggs into categories with elements of intelligence 

Objective of the project 
Improving the energy efficiency of heating and ventilation systems to create a comfortable 

microclimate of livestock buildings, providing the required technological effect at minimum heat 

and power costs, through the combined use of renewable energy sources and heat pump units. 

Project Description 
Livestock is one of the main consumers of energy in agriculture. The share of energy consumed by 

livestock in different periods of time is 17.2-21.3% of the total energy consumption in the production 

of agricultural products. Cattle account for 46-51.5 % of the total energy consumption in the industry. 

Modern technologies of keeping animals place high demands on the microclimate and their 

productivity depend on 10-30 % of the comfortable microclimate in the livestock room. The deviation 

of the microclimate parameters from the established limits leads to a reduction in milk yield by 10-

20 %, a decrease in live weight gain by 20-33 %, an increase in the waste of young animals to 5-40 

%, the consumption of additional feed, a decrease in animal resistance to diseases. 

The project is aimed at the development of energy-saving heating and ventilation systems to create 

a comfortable microclimate in livestock buildings based on the combined use of renewable energy 

sources and heat pump installations. The advantages of the project are: simplicity of design, low cost 

and use in climatic conditions of the regions of Kazakhstan. 

When you run the project will use a variety of methods and techniques of the research: work: 

analytical generalization of scientific and technical results, methods of system analysis, probability 

theory, mathematical statistics with the use of computer and certified programs. 



Result / expected results 

 the project 

The developed energy-saving system for creating a comfortable microclimate of livestock premises 

based on the use of renewable energy sources and heat pump installation can reduce energy 

consumption by 30-35% compared to the existing system. The project is focused on the 

implementation of measures planned in the field of the State Program "Green economy" within the 

framework of the international Partnership program "Green bridge" initiated by Kazakhstan, which 

provides for bringing alternative and renewable electricity to 10% by 2030, and reducing the energy 

intensity of the Gross domestic product by 25.0% by 2020. 

The results of theoretical and applied research and tests conducted in production conditions make it 

possible to commercialize the scientific results obtained under the budget program 019 and the 

science Foundation under the grant funding program for projects of commercialization of scientific 

results. 

Potential consumers of the proposed project in the Republic are agricultural enterprises and farmers 

engaged in the industry of cattle, sheep, pig and poultry. The experimental module will be used for 

the preparation of practice-oriented training of students, undergraduates and PhD-doctoral students. 

The implementation of the proposed project can be the basis for obtaining breakthrough results to 

create a comfortable microclimate based on the use of renewable energy sources, heat pump 

installation and provides a real opportunity to digitalize technological processes in animal husbandry. 

 Dissemination of the results will be carried out by improving the skills of farmers, training of highly 

qualified and competitive specialists who meet the modern requirements of livestock development. 

An experimental module of the energy-saving system for creating a microclimate of the livestock 

premises will be made, 2 articles will be published in scientific journals indexed by international 

databases Web of Science, Q3 quartiles and Scopus with a percentile of Cite Score of at least 35 and 

2 articles in domestic publications recommended by the Committee for control in the field of 

education of Kazakhstan, an application for a patent will be filed in Kazakhstan. 

Full name of the project 

participants  

Baibolov A., Alibek N., Tokmoldayev A., Serikov M., Intibayev K. 

 


