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„{tiin]a te face puternic, nu bogat,
dar energia te poate face atât bogat, cât [i
s\rac. Bogat — când ea serve[te pentru a
crea; s\rac — atunci când ea serve[te la
distrugere.“
JUSTUS von LIEBIG
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LECTIA
, 1

Surse de energie
1. Clasificarea surselor de energie primar\
La început au fost bâta, arcul [i suli]a, pe care omul le mânuia prin for]a
mu[chilor s\i pentru a se ap\ra [i a vâna. Când, în negura preistoriei, omul a
descoperit focul, considerat pân\ atunci a sta doar în puterea zeilor, a început
adev\rata curs\ spre civiliza]ie. De atunci, omul a f\cut tot ce i-a stat în
putin]\ pentru a îmblânzi for]ele naturii [i a le pune în slujba sa, descoperind
rând pe rând diverse surse de energie [i modalit\]i din ce în ce mai eficiente
de a le exploata. Primele surse de energie au fost, în consecin]\, cele naturale,
numite ast\zi surse de energie primar\.
Sursa de energie primar\

Forma de energie

musculatura (omului/animalelor)
apa
vântul
combustibilii primari (lemn, c\rbune,
petrol)

energie mecanic\
energie mecanic\ (hidroenergie)
energie mecanic\ (energie eolian\)
energie chimic\ reg\sit\ în urma procesului de ardere sub form\ de c\ldur\

Observa]ie: Atributul „primar\“ se refer\ la acel tip de energie care poate fi
exploatat\ direct, f\r\ vreo prelucrare prealabil\ de c\tre om.

Ast\zi, [tim c\ toate fenomenele fizice cunoscute sunt bazate pe schimbul
de energie — sub diferite forme (fig. 1).

„Dar ce este, mai exact, energia? Nu
este ceva pe care s\-l po]i detecta întotdeauna cu organele de sim]. Dac\ un
fizician ar vrea s\ descrie un m\r cuiva
care nu a v\zut în via]a lui vreunul, ar lua
pur [i simplu o felie de m\r [i ar pune-o
pe mas\ în fa]a persoanei respective,
l\sând-o s-o pip\ie, s-o miroas\, s-o guste.
Dar energia nu poate fi pus\, pur [i simplu, pe mas\. Ea se poate manifesta, de
exemplu, ca energie de mi[care, a[a cum
legenda ne spune c\ s-a întâmplat în cazul
lui Isaac Newton, care a descoperit gravita]ia atunci când a fost lovit de un m\r
care a c\zut din copac. M\rul aflat în
c\dere elibera energie poten]ial\.“
GLENN T. SEABORG
Fig. 1. În natur\, energia poate lua
diverse forme
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În zilele noastre, cuno[tin]ele
despre producerea, transformarea, distribuirea [i folosirea
în condi]ii optime a energiei
sub diversele ei forme, începând de la surse [i pân\ la
punctele de consum, sunt sintetizate într-o [tiin]\ numit\
ENERGETIC|.

În]elegând acest lucru, oamenii au proiectat — pe m\sur\ ce [tiin]a a
evoluat — diferite instala]ii, dispozitive, ma[in\rii [i motoare care nu f\ceau
altceva decât s\ transforme o form\ de energie într-o alt\ form\ de energie,
util\ omului.

2. Clasificarea general\ a surselor de energie
Sursele de energie pot fi clasificate din punctul de vedere al existen]ei lor
în timp în: epuizabile (care se vor termina la un moment dat) [i inepuizabile
(care se presupune c\ vor exista întotdeauna). La rândul lor, între sursele
epuizabile poate fi f\cut\ distinc]ia regenerabile/neregenerabile.
Sfâr[itul celui de-Al Doilea R\zboi Mondial a adus cu sine prima [i cea mai
ucig\toare întrebuin]are a energiei nucleare — bomba atomic\. Ideea exploat\rii în scopul producerii de energie a fantasticei reac]ii de „spargere” a nucleelor atomilor — proces numit fisiune nuclear\ — a fost pus\ în practic\ abia
în 1954, când în Anglia a fost dat\ în func]iune prima central\ nuclear\. Ea a
constituit, astfel, prima surs\ „neconven]ional\“ de energie, în antitez\ cu cele
„tradi]ionale“ („clasice“) de pân\ atunci.
Mai târziu, în 1973, când omenirea s-a confruntat cu o criz\
energetic\ puternic\ [i a în]eles c\ rezervele de combustibili fosili se apropie
de sfâr[it, a avut loc o întoarcere la sursele de energie primar\. Energia apei
m\rilor, a vântului [i a Soarelui au început s\ fie convertite pe scar\ larg\ —
acolo unde condi]iile de relief [i de clim\ o permiteau — în energie electric\
„curat\”, a c\rei producere nu implic\ poluarea mediului.

Exerci]iu
Privi]i montajul experimental ilustrat în figur\
[i numi]i tipurile de energie implicate în lan]ul
de transform\ri care au loc.

CONVEN}IONALE
energia mecanic\ muscular\
energia chimic\ a combustibililor fosili (c\rbuni) sau a biomasei
(lemn)
z energia cursurilor de ap\ (hidroenergie)
z
z

NECONVEN}IONALE
energia nuclear\
z energia eolian\ folosit\ la generarea
curentului electric
z energia solar\
z energia geotermic\
z energia apei m\rilor [i a oceanelor (a
mareelor, valurilor, curen]ilor)
z energia chimic\ a combustibililor alternativi
(biogaz, metanol)
z

ACTIVIT|}I



SURSE
DE
ENERGIE

INEPUIZABILE
hidroenergia
z energia eolian\
z energia geotermic\
z energia solar\
z

EPUIZABILE
Regenerabile
mecanic\ muscular\
z energia chimic\ a combustibililor alternativi [i
a biomasei
z energia

Neregenerabile
nuclear\ (minereurile radioactive sunt neregenerabile)
z energia chimic\ eliberat\ sub form\
de c\ldur\ prin arderea combustibililor fosili, care sunt neregenerabili
z energia

1. Ce se `n]elege prin „energie primar\“?
2. Din ce punct de vedere sunt clasificate sursele de energie `n epuizabile [i inepuizabile?
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LECTIA
, 2

Tehnologii tradi]ionale bazate pe folosirea
energiei mecanice produse de oameni [i animale

Fig. 1a. Pres\ cu
o roat\ de lemn,
ac]ionat\ de om

Fig. 1b. Pres\
cu un sul

Fig. 1c. Pres\ cu
dou\ val]uri

Din cele mai vechi timpuri, omul a creat o serie de dispozitive simple,
menite s\-i u[ureze traiul. Multe dintre aceste dispozitive se folosesc [i ast\zi,
chiar `n forme arhaice, altele au fost mult perfec]ionate, devenind instala]ii
complexe. Din multitudinea acestor instala]ii amintim: prese, pive, teascuri,
foale, râ[ni]e etc. Acestea au fost construite `ntr-o mare varietate, `n func]ie de
specificul tehnicii populare din fiecare zon\ geografic\.
Presele sunt instala]ii folosite la zdrobirea semin]elor [i a fructelor prin presare. Zdrobirea se face `ntr-un vas (de diferite forme) cu ajutorul unei ro]i care
poate fi ac]ionat\ de om sau de animale (fig. 1a), al unui sul (fig. 1b) sau a doi
cilindri (val]uri — fig. 1c).
Pivele sunt dispozitive care se utilizau pentru `ndesarea [i sp\larea
]es\turilor groase, folosind un mai de lemn pentru baterea materialului. De
asemenea, pivele s-au folosit [i pentru zdrobirea semin]elor prin batere
(folosind un pis\log). Pis\logul poate fi ac]ionat cu mâna (fig. 2a), cu piciorul
(fig. 2b), prin intermediul unei pârghii (fig. 2c) sau al unui scripete.

Fig. 2. Pive

a.
b.

c.

Teascurile sunt instala]ii (construite din lemn) folosite pentru stoarcerea
semin]elor [i a fructelor. Orice teasc este format dintr-un vas de lemn cu forme
diverse — circular\, dreptunghiular\, trapezoidal\ — `n care se pun fructele
sau semin]ele [i o mas\ de presare cu forma profilat\ dup\ cea a vasului.
Ac]ionarea mesei de presare se poate face `n diverse moduri, dup\ cum arat\
[i numele teascurilor (fig. 3a, b, c, d, e).

Fig. 3c. Teasc cu pârghie, care are
un punct de sprijin `ntr-o scobitur\
din copac.

Fig. 3a. Teasc cu [urub.
{urubul, ac]ionat de o
pârghie, preseaz\ placa
de lemn pe fructe.
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Fig. 3b. Teasc cu dou\ [uruburi. {uruburile se fac
din lemn de p\r, care este
de esen]\ tare.
Fig. 3d. Teasc cu un [urub [i bârn\

Fig. 3e. Teasc cu pene.
Presarea se face cu pene care se bat `n masa
de presare. Se observ\
c\ vasul [i masa de
presare au form\ de
trunchi de piramid\.

Foalele sunt instala]ii folosite pentru suflat aer (`n potcov\rii). Au ca pies\
de baz\ un burduf (de regul\ din piele) care se umfl\ [i se strânge, pompând
astfel aerul. Ele pot fi ac]ionate direct de om (fig. 4a) sau prin intermediul unui
sistem de pârghii (fig. 4b).
a.

Râ[ni]ele manuale s-au folosit din cele mai vechi timpuri pentru râ[nitul
cerealelor. Sunt alc\tuite din dou\ pietre circulare, una fix\ [i alta mobil\,
rotit\ cu ajutorul unei manivele. Semin]ele se pun printr-o scobitur\ practicat\
`n roata mobil\ (fig. 5).

Fig. 4. Foale

Podurile plutitoare pe cablu mai sunt utilizate [i ast\zi — `n ]inuturile mai
pu]in avansate economic — pentru traversarea râurilor cu maluri joase [i nu
prea repezi (mai ales `n zonele de [es). Podul se deplaseaz\ `n lungul unui
cablu care une[te cele dou\ maluri. Deplasarea se face fie prin `mpingere cu o
pr\jin\, fie prin tragere de pe mal, fie cu ajutorul unui scripete (fig. 6).

b.

Fig. 5. Râ[ni]\ manual\
a. Mod de ac]ionare

b. Reprezentare în sec]iune

ACTIVIT|}I



Fig. 6. Pod plutitor
Fig. 7a

1. Numi]i dispozitivele din figurile 7a, 7b, 7c.
2. Compara]i sursele de energie primar\ din punctul de vedere al polu\rii mediului.

Fig. 7b

3. Transcrie]i pe caiete [i completa]i spa]iile libere din textul de mai jos cu
cuvintele potrivite, alese din contur:
a) ~n zonele viticole din Moldova [i Transilvania se
foloseau pentru ....................... strugurilor
....................... mari, cu [urub [i bârn\.
b) Cele mai vechi ....................... m\cinau
....................... de jir.

Fig. 7c

teascuri
presarea
semin]e
râ[ni]e

De re]inut termenii:
pres\, piv\, teasc, foale, pod plutitor.
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Tehnologii tradi]ionale bazate pe utilizarea altor
surse de energie primar\
1. Tehnologii tradi]ionale care folosesc energia mecanic\ a apelor curg\toare
Una dintre primele surse de energie folosite de om a fost apa. Prima roat\ de
ap\ s-a folosit `n Persia pentru irigat, apoi `n China [i India. Pe teritoriul ]\rii
noastre s-au folosit mori hidraulice `nc\ din secolul al XI-lea. Ele utilizau energia
cinetic\ a râurilor cu debite mari sau a c\derilor de ap\. Instala]iile hidraulice au
fost construite `n dou\ variante: cu roat\ hidraulic\ vertical\ [i cu roat\
hidraulic\ orizontal\ (f\caie, ciutur\ sau titirez, `n limbaj popular — fig. 1).

Fig. 2. Roat\ hidraulic\ cu zbaturi

a.

b.

Fig. 1. Roata hidraulic\ (a) st\ la baza func]ion\rii multor instala]ii tradi]ionale; `n timp, ea a
evoluat `ntr-o tehnologie avansat\ — turbina hidraulic\ (b) produc\toare de curent electric.

Fig. 3. Roat\ hidraulic\ folosit\ la irigat

Toate instala]iile se construiau din lemn de esen]\ tare (stejar, de exemplu).
Roata hidraulic\ vertical\ este format\ dintr-un ax orizontal, cu o circumferin]\ (obad\) pe care se monteaz\ paletele. Apa poate interac]iona cu paletele
din partea superioar\ a ro]ii — atunci când curge pe un jgheab înclinat — sau
cu cele din partea inferioar\ a ro]ii, în cazul râurilor suficient de repezi [i de
adânci. Paletele ro]ii verticale pot fi drepte sau scobite. Atunci când paletele
drepte se monteaz\ direct pe un ax gros ele se numesc zbaturi (fig. 2).
Principiul de func]ionare a ro]ii hidraulice const\ `n transformarea mi[c\rii
de transla]ie a apei în mi[care de rota]ie a ro]ii [i axului ei; o parte din energia
mecanic\ a apei se transform\ astfel în energie mecanic\ de rota]ie, care, la rândul ei, este folosit\ pentru punerea în mi[care a unei instala]ii de irigat sau pentru a ac]iona alte dispozitive — mori de m\cinat, pive, [teampuri.
Ro]ile hidraulice folosite la irigat. Acestea erau ro]i verticale care aveau pe
circumferin]a lor, pe lâng\ paletele plate, ni[te cuve sau g\le]i, care se umpleau
`n partea inferioar\ a traiectoriei lor circulare (la contactul cu râul) [i se goleau
`ntr-un jgheab la trecerea prin partea superioar\ a cursei lor (fig. 3).

Fig. 4. Moar\ de m\cinat plutitoare
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Morile de m\cinat cu roat\ vertical\. De la axul ro]ii hidraulice, prin intermediul unor ro]i din]ate din lemn mi[carea se transmite la axul pietrei mobile
a râ[ni]ei. Desigur c\ — fa]\ de râ[ni]a manual\ — omul a mai `mbun\t\]it
instala]ia, punând un co[ pentru turnat cerealele etc.
Pe râurile mari (Siret, Dun\re) s-au folosit mult timp mori de m\cinat plutitoare, care reuneau pe o platform\ dou\ mori, pentru cre[terea productivit\]ii
(fig. 4). Exist\ documente care atest\ exportul de mori plutitoare din }ara
Româneasc\ `n Imperiul otoman.

Morile de m\cinat cu roat\ orizontal\. Roata cu f\caie este de dimensiuni
mici (fig. 5); ea lucreaz\ orizontal, jetul de ap\ venind pe un jgheab `nclinat.
Axul ro]ii antreneaz\ roata mobil\ de m\cinat. Aceste mori sunt cunoscute
`nc\ de pe vremea dacilor, fiind r\spândite `n zona Tismana–Jiu–Hunedoara.
Având un randament mic, o moar\ avea mai multe astfel de instala]ii puse `n
rând. Roata cu f\caie st\ la baza construc]iei turbinei Pelton (fig. 1b).

Pivele hidraulice func]ioneaz\ asem\n\tor celor manuale, numai c\ for]a
necesar\ este ob]inut\ de la roata hidraulic\ (fig. 6). Se observ\ c\ pe axul ro]ii
hidraulice sunt `ncastrate ni[te opritoare (numite m\sele), care `n cursul
mi[c\rii de rota]ie ridic\ pis\logul (ciocanul) [i apoi `i dau drumul `n piu\.
Pivele hidraulice erau utilizate foarte mult la baterea postavului `n curent de
ap\ (cald\ sau rece).

Fig. 5. Mecanismul unei mori
de m\cinat cu f\caie

{teampurile aurifere erau instala]ii folosite la m\cinarea minereului
aurifer `ntr-un jgheab prin care curgea un [uvoi de ap\. M\cinarea se f\cea cu
ni[te ciocane care erau ridicate cu ajutorul m\selelor montate pe axul ro]ii (la
fel ca la pive) [i apoi c\deau liber [i striveau minereul (fig. 7).
Dârstele hidraulice au fost `ntrebuin]ate `n sudul Transilvaniei, sudul
Moldovei, nordul Munteniei [i în arealul Mun]ilor Apuseni pentru `ntins [i
sc\mo[at ]es\turile din lân\ (postav) (fig. 8). Materialul se `nvârtea pe un ax [i
era udat cu ap\ cald\. Când ajungea la jum\tate din grosime, se trecea prin fa]a
unei scânduri cu cuie care ag\]a ]es\tura [i o sc\mo[a, astfel c\ aceasta — `n
sec]iune — devenea mai poroas\ [i mai aspectuoas\.
Vâltorile se mai `ntâlnesc [i ast\zi `n gospod\riile ]\r\ne[ti de la munte.
Sunt instala]ii foarte simple, folosite pentru sp\latul ]es\turilor groase (lân\).
~n ceea ce prive[te structura, ele au un co[ din scânduri de lemn sau `mpletit
din nuiele, de form\ tronconic\, cu baza mare `n sus. ~n co[ se pune materialul
de sp\lat. Pe un jgheab, `n partea superioar\, se aduce apa (fig. 9). Func]ionarea
se bazeaz\ pe formarea vârtejului `ntr-un curs de ap\ atunci când [uvoiul
`ntâlne[te un obstacol (materialul).

Fig. 6. Pive hidraulice
Fig. 7. {teamp aurifer

Fig. 8. Dârst\

(

Stiati
, , ca...
• La Odobe[ti exist\ un teasc de struguri de pe vremea lui {tefan cel Mare
care este înc\ func]ionabil?
• La Muzeul Tehnicii din München se afl\ o moar\ româneasc\ cu f\caie
numit\ acolo „Löffelrad einer Mülle aus Rumänien“?

Fig. 9. Vâltoare
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2. Tehnologii tradi]ionale care folosesc energia mecanic\ a vântului

Fig. 10. Caravela a adus suprema]ia maritim\
a Spaniei [i Portugaliei în Evul Mediu.

Energia eolian\ este energia mecanic\ a maselor de aer aflate `n mi[care `n
atmosfer\. Vântul este, de fapt, o consecin]\ a ilumin\rii atmosferei de c\tre
Soare. Se [tie c\ lumina Soarelui nu cade uniform asupra diferitelor regiuni ale
P\mântului, f\când ca unele p\r]i ale atmosferei s\ fie `nc\lzite mai mult decât
altele. Deoarece aerul cald este mai u[or decât aerul rece [i are tendin]a s\ se
ridice, masele de aer se deplaseaz\ `n func]ie de aceste grade diferite de
`nc\lzire. Aproximativ 2% din energia luminii solare, care cade pe suprafa]a
P\mântului, se reg\se[te `n energia cinetic\ a vânturilor. La rândul s\u, aceast\
energie se pierde atât prin frecare cu suprafa]a P\mântului, cât [i prin `ns\[i
deplasarea maselor de aer.
Cor\biile cu pânze. Ideea folosirii energiei vântului se pierde `n negura
preistoriei, când au fost construite primele nave cu vele. Egiptenii au construit
[i folosit nave cu pânze cu cel pu]in 4000 de ani în urm\. Spre sfâr[itul secolului al XV-lea, Spania [i Portugalia au fost cele mai mari puteri ale lumii `n ceea
ce prive[te flota maritim\ comercial\ [i militar\. Navele erau prev\zute cu
cârm\ pentru schimbarea direc]iei de deplasare, iar pânzele se orientau dup\
direc]ia vântului (fig. 10).

Fig. 11. Mori de vânt din Dobrogea, sec. XIX

Fig. 12. Mori de vânt olandeze

Fig. 13. Generatoare eoliene
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Morile de vânt. Pe uscat, folosirea vântului a fost mult mai limitat\ decât
pe ap\. Morile de vânt `[i au originea `n Persia, unde serveau la irigat [i la
m\cinatul cerealelor, r\spândindu-se apoi în Egipt [i China. ~n Europa, se
`ntâlnesc `n jurul anului 1150, fiind folosite la m\cinat, la baterea postavului, la
ac]ionarea foalelor de suflat din potcov\rii [i din pu]urile de mine, la t\ierea
lemnului. Olandezii le-au `ntrebuin]at pe scar\ larg\ la dren\ri [i la sec\ri de
mla[tini. Aceste mori se `ntâlnesc `n zone cu vânturi permanente.
Principiul de func]ionare a unei astfel de mori const\ `n transformarea
mi[c\rii orizontale a maselor de aer `n mi[care de rota]ie cu ajutorul unei elice
mari cu palete (aripi) din lemn [i pânz\, montate pe un ax. Captatoarele
energiei eoliene sunt cele 4, 6 sau 12 aripi, care se rotesc dup\ principiul
mori[tii (fig. 11). Reglarea lor dup\ viteza vântului se face `ntinzând mai mult
sau mai pu]in pânza pe suprafa]a aripilor. Strângând pânza complet, vântul
trece printre barele scheletului de lemn f\r\ s\ determine învârtirea elicei.
Dup\ modul `n care este construit\, moara de vânt exist\ `n dou\ variante:
moara olandez\ (cu „c\ciul\“ — fig. 12) [i moara cu cas\ mobil\. Moara olandez\ are casa fix\ [i doar partea superioar\ a morii („c\ciula“) cu ansamblul
paletelor se orienteaz\ dup\ vânt; moara cu cas\ mobil\ este amplasat\ pe o
sanie mobil\, care este rotit\ — pentru orientarea paletelor pe direc]ia vântului — cu ajutorul animalelor (fig. 11).
Este interesant de remarcat c\, pentru o lung\ perioad\ de timp, morile au
suferit prea pu]ine transform\ri din punctul de vedere al construc]iei. Mai târziu, popoarele nordice (norvegienii) au construit mori de vânt cu axul vertical
[i palete captatoare de o form\ special\. Ast\zi — urmare a crizei energetice
mondiale — energia vântului este transformat\ `n energie electric\ cu ajutorul
generatoarelor eoliene (fig. 13).

ACTIVIT|}I



1. Vizita]i un muzeu al tehnicii populare din localitate sau jude], apoi `ntocmi]i un referat cu privire la instala]iile tradi]ionale ce folosesc for]a apei [i
a vântului pe care le-a]i v\zut acolo.

2. Transcrie]i pe caiete [i stabili]i o coresponden]\ `ntre elementele celor dou\
coloane de mai jos:

tipul de energie
energie hidraulic\
energie eolian\
energie mecanic\

instala]ia
piv\
teasc
moar\ de m\cinat
moar\ de irigat
pres\

3. Recunoa[te]i tipul de roat\ hidraulic\ din figura 14.
4. Transcrie]i [i completa]i rebusul al\turat.

Fig. 14. Roat\ cu ..................................

a

Pe orizontal\
a. dispozitiv de presare;
b. prin for]a sa muscular\, omul produce energie ...;
c. dispozitiv hidraulic pentru `ngro[at [i p\ruit postav;
d. dispozitiv de zdrobire a semin]elor prin batere;
e. dispozitiv pentru presarea strugurilor.

b
c

5. Realiza]i o dezbatere pe grupe de elevi privind tipurile de:
z energie a c\ror exploatare are efecte nefaste asupra mediului ambiant;
z instala]ii folosite pentru m\cinat.

d
e

E
N
E
R
G
I
E

De re]inut termenii:
roat\ hidraulic\, f\caie, [teamp, dârst\, energie eolian\, moar\ de vânt, generator eolian.

TEST DE AUTOEVALUARE
Alege]i r\spunsurile corecte!
1. C\rbunele este o surs\ de energie primar\:
a. conven]ional\; b. neconven]ional\; c. inepuizabil\.
2. Apa este considerat\ surs\ de energie:
a. epuizabil\; b. inepuizabil\; c. conven]ional\.
3. Energia cursurilor de ap\ este energie:
a. poten]ial\; b. cinetic\; c. mecanic\.
4. Pivele sunt instala]ii ce pot fi ac]ionate:
a. manual; b. cu ajutorul animalelor; c. hidraulic.
5. Sursele de energie primar\ nepoluante sunt:
a. apa; b. vântul; c. c\rbunele.

Timp de lucru: 15 minute
Fiecare r\spuns corect se noteaz\ cu
1 punct. Din oficiu se acord\ 1 punct.

6. Ro]ile hidraulice orizontale pot fi cu:
a. palete plane; b. palete scobite; c. zbaturi.
7. Ro]ile hidraulice verticale s-au folosit pentru:
a. m\cinat; b. irigat; c. desecat terenuri ml\[tinoase.
8. {teampurile hidraulice se foloseau pentru:
a. m\cinat cereale; b. m\cinat minereuri aurifere; c. b\tut
postavul.
9. Teascurile sunt dispozitive tradi]ionale folosite pentru:
a. zdrobirea cerealelor; b. stoarcerea fructelor [i a semin]elor; c. presarea postavurilor.
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LECTIA
, 4

Producerea energiei electrice folosind diverse
surse de energie primar\
Producerea energiei electrice folosind surse de energie primar\

Fig. 1. Central\ geotermic\ — furnizeaz\
energie ob]inut\ din surse neconven]ionale

Electricitatea este o form\ de energie universal\ (poate fi transformat\ `n
orice form\ de energie [i invers), care a fost descoperit\ la sfâr[itul secolului
al XVIII-lea. Energia electric\:
z poate fi ob]inut\ din surse conven]ionale [i neconven]ionale (fig. 1) furnizoare de energie mecanic\, energie chimic\, energie termic\;
z este utilizat\ de consumatori diver[i: pentru iluminat, pentru instala]ii
industriale (care func]ioneaz\ pe baz\ de motoare electrice), `n transporturi, `n
industria metalurgic\, `n chimie etc;
z nu poate fi `nmagazinat\ (se consum\ simultan cu producerea sa).
Ob]inerea energiei electrice, atât din sursele conven]ionale, cât [i din cele
neconven]ionale, se face `n instala]ii complexe numite centrale electrice.
Dup\ sursa de energie primar\ folosit\ pentru ob]inerea electricit\]ii,
aceste centrale sunt clasificate a[a cum este reprezentat `n schema de mai jos:
TERMOELECTRICE
(folosesc combustibili fosili)

HIDROELECTRICE
(folosesc energia apei)

NUCLEAROELECTRICE
(folosesc combustibil nuclear)

GEOTERMICE (folosesc c\ldura
din rocile scoar]ei terestre)

CENTRALE
ELECTRICE

EOLIENE (folosesc energia
cinetic\ a vânturilor)
CENTRALE CARE FOLOSESC
BIOGAZUL
(descompunerea biomaselor)

MAREOMOTRICE (folosesc
energia cinetic\ a mareelor)

SOLARE
(folosesc energia radia]iilor solare)

CE FOLOSESC VALURILE
(energia cinetic\ a acestora)

(

, Stiati, ca...
• Resursele de c\rbune ale Terrei se
ridic\ la 10 000 de miliarde de tone?
Aproape 80 de ]\ri de pe glob, majoritatea `n zona temperat\, posed\ z\c\minte de c\rbune.
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~n zilele noastre se caut\ permanent noi surse de energie, deci clasificarea
f\cut\ este perfectibil\.
Centralele electrice cele mai r\spândite `n lume sunt centralele termoelectrice cu combustibili fosili, centralele hidroelectrice [i centralele nucleare,
acestea având [i cea mai mare pondere `n producerea energiei electrice.

Resursele energetice ale cursurilor de ap\ au fost utilizate `nc\ din
Antichitate `n scopul producerii de energie mecanic\ pentru mori, iriga]ii etc.
La `nceputul secolului al XX-lea a fost ini]iat\ amenajarea `n ritm sus]inut a
poten]ialului hidrografic pentru producerea de energie electric\.
Centralele hidroelectrice exploateaz\ debitele râurilor mari sau c\derile
foarte mari de ap\ pe râurile repezi. Principiul lor de func]ionare const\ `n
transformarea energiei poten]iale a apei captate `n lacuri de acumulare `n
energie mecanic\ (fig. 2). Din lacul de acumulare, prin conducta for]at\, apa
cade pe paletele unei turbine hidraulice, rotindu-i axul. Acesta antreneaz\
generatorul electric, care transform\ energia mecanic\ `n energie electric\.
Transformatorul are rolul de a ridica tensiunea la valori de sute [i mii de KV,
deoarece, pentru a transporta energia la consumatori, la distan]e mari, pe liniile de `nalt\ tensiune, diametrul conductorilor liniei trebuie s\ fie cât mai mic
(diametrul conductorului este invers propor]ional cu valoarea tensiunii).

Unit\]i de m\sur\ pentru
energia electric\
1 KWh = 103 Wh
1 MWh = 106 Wh
1 GWh = 109 Wh

Stiati
, , ca...
(

1. Centralele hidroelectrice (CHE). Principiul de func]ionare

• Dac\ toat\ energia con]inut\ `n
apele ce se revars\ `n m\ri [i oceane
ar fi exploatat\, s-ar putea ob]ine
73 000 de miliarde KWh?

Fig. 2. Principiul de func]ionare al unei hidrocentrale

Lac de
acumulare

Linie de
`nalt\
tensiune

Generator
Transformator

Conduct\
for]at\

Turbin\
hidraulic\
Deversare

Fig. 3. Barajul Itaipu (Brazilia) pe râul Parana,
cea mai mare hidrocentral\ din lume

Primele centrale hidroelectrice din România au fost: Bucure[ti, cu o putere
de 720 CP = 530 KW (1 KW = 1,36 CP), dat\ `n func]iune `n anul 1890.
Sadu–Sibiu, având o putere de 1050 KW, dat\ `n func]iune `ntre anii 1895–1896.
Sinaia, cu o putere de 1000 KW, dat\ `n func]iune `ntre 1898–1900.
Azi, România dispune de o re]ea dezvoltat\ de amenaj\ri hidraulice.
Prezent\m mai jos hidrocentralele din România cu o putere mai mare de 200 MW.
CHE
Vidraru
Stejaru
Râul Mare
Lotru–Ciunget
Por]ile de Fier I
Por]ile de Fier II

Râul
Arge[
Bistri]a
Râul Mare
Lotru
Dun\re
Dun\re

Puterea instalat\ (MW)
1220
1210
1335
1510
1050
1270

Produc]ia anual\ (GWh)
1400
1434
1485
1078
5254
1307

Fig. 4. Hidrocentrala Por]ile de Fier
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Stiati
, , ca...
(

2. Centralele termoelectrice (CTE). Principiul de func]ionare

• Rezervele de resurse energetice
primare (gaze naturale, c\rbune etc.)
nu mai sunt, `n prezent, foarte
`nsemnate, din cauza intensivei
exploat\ri [i, ca urmare, se vor
epuiza `ntr-un viitor nu prea
`ndep\rtat?
• ~n localit\]i exist\ centrale electrice
de termoficare (CET) care produc
energie electric\ [i c\ldura necesar\
`nc\lzirii?
• Nicolas Léonard Sadi Carnot
(1796–1832), fizician francez, a
enun]at al doilea principiu al termodinamicii (1819) [i a stabilit legile
de func]ionare a ma[inilor termice
(ciclul Carnot)?

Spre sfâr[itul secolului al XIX-lea, ideile lui Carnot [i termodinamica elaborat\ pe baza acestora au dus la crearea turbinelor cu abur, de importan]\
major\ pentru producerea energiei electrice. Func]ionarea unei astfel de termocentrale se poate urm\ri `n figura 5.
linii de `nalt\
tensiune

transformator

generator
abur

turbin\

co[

condensator

cazan
gaze
arse

focar
condensat
cenu[\

ap\ r\cire
pomp\

ap\
rezidual\

Fig. 5. Principiul de func]ionare al unei termocentrale

Fig. 6. Turnuri de r\cire a aburului
Termocentrale
Hidrocentrale
Suceava

Zal\u

Bicaz
Ia[i
Fântânele
Ludu[-Iernut
One[ti
Arad Gura Barza
Târn\veni
Mintia Sebe[
Timi[oara
Borze[ti
Caransebe[
Gala]i
Re[i]a
Ha]eg
Buz\u Br\ila
Tg. Jiu Câmpulung
Doice[ti
Rm. Vâlcea
Brazi
Por]ile de Fier Rovinari
Rogojelu Pite[ti Bucure[ti
Turceni
Buc. Sud
Midia
Craiova I[alni]a
Progresul
Palas
Giurgiu
Oradea

Fig. 7. Hidrocentrale [i termocentrale
din România
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Cazanul `n care se produce aburul este format dintr-o re]ea de ]evi prin care
circul\ ap\ special\, preparat\ chimic. ~n focarul cazanului se arde un amestec
combustibil format din praf de c\rbune (p\cur\ sau gaz metan) [i aer `nc\lzit.
~n procesul arderii se dezvolt\ gaze arse cu temperaturi foarte ridicate care,
circulând printre ]evile cazanului, vaporizeaz\ apa. Aburul ob]inut are o
temperatur\ de 300–400 C [i o presiune de 100–120 atmosfere. Intrând `n
turbin\, se destinde pân\ la o presiune mic\, producând lucru mecanic [i
punând `n mi[care rotorul turbinei. Pe axul turbinei este montat un generator
electric, care transform\ energia mecanic\ `n energie electric\, o trimite la
transformator, apoi `n re]eaua de distribu]ie. Aburul rezultat de la turbin\ este
direc]ionat c\tre o instala]ie numit\ condensator, unde este r\cit [i condensat
(fig. 6). Condensatul, provenit din abur, se reintroduce `n instala]ia de alimentare a cazanului. ~n procesul arderii combustibilului se ob]ine o cenu[\
care se depoziteaz\ `n locuri speciale. Gazele arse care au cedat c\ldura se vor
elimina prin co[.
Centralele pe combustibili fosili au pondere mare `n ]\rile bogate `n astfel
de resurse (SUA, Anglia, Germania, Rusia, China).
De regul\, centralele pe c\rbune se amplaseaz\ lâng\ sursa de combustibil.
~n România, ponderea cea mai mare `n producerea energiei electrice o au centralele pe c\rbune, p\cur\ [i gaz metan (combustibili fosili). ~n figura 7 se poate
observa dispunerea termocentralelor [i a hidrocentralelor pe teritoriul
României.

3. Centralele nucleare (CNE). Principiul de func]ionare
Centrala nuclearoelectric\ este un ansamblu de instala]ii [i construc]ii
reunite `n scopul producerii energiei electrice pe baza folosirii energiei
nucleare.
Ob]inerea energiei nucleare se bazeaz\ pe reac]ia de fisiune (descompunere) nuclear\ `n lan]. Instala]ia care asigur\ condi]iile de ob]inere [i men]inere
a reac]iei `n lan] este reactorul nuclear. ~n principiu, reactorul se compune
dintr-o parte central\ numit\ zon\ activ\, `n care are loc reac]ia de fisiune [i se
dezvolt\ c\ldura de reac]ie (fig. 8).
Zona activ\ con]ine:
— combustibilul nuclear alc\tuit din izotopi fisionabili (U235, Pu239) [i
materiale fertile (U238, U232);
— moderatorul (apa grea), care are rolul de a `ncetini viteza neutronilor
rapizi, astfel ca reac]ia s\ fie controlabil\;
— barele de control capteaz\ neutronii rezulta]i din reac]ia de fisiune;
— agentul de r\cire, care preia c\ldura dezvoltat\ `n zona activ\ [i o
cedeaz\ apei `n schimb\torul de c\ldur\.
~n schimb\torul de c\ldur\, apa se vaporizeaz\ [i devine agentul produc\tor de lucru mecanic `n turbin\. Lucrul mecanic este transformat de generator `n energie electric\.
Combustibilul, moderatorul [i agentul de r\cire formeaz\ a[a numita filier\
a reactorului termic care determin\ caracteristicile specifice CNE.
~n România, a intrat `n func]iune, pe 2 decembrie 1996, centrala nuclear\ de
la Cernavod\, care func]ioneaz\ cu ap\ grea ca moderator (fabricat\ la Uzina
de ap\ grea de la Turnu Severin) [i folose[te uraniu `mbog\]it. Centrala de la
Cernavod\ se bazeaz\ pe sistemul canadian CANDU (fig. 9) [i are o
putere instalat\ de 706 MW (megawa]i) `n prezent.
Avantajele [i dezavantajele centralelor nuclearoelectrice
Energia electric\ produs\ `n CNE este mai ieftin\ decât cea produs\ `n centralele termoelectrice, poluarea atmosferei este mai redus\ (`n cazul asigur\rii
securit\]ii), dar construc]ia unei centrale nucleare presupune investi]ii mari [i
tehnologii preten]ioase (fig. 10).

Fig. 10. Central\ nuclear\

Protec]ie
biologic\

Agent de r\cire

Zon\
activ\

Uraniu
Moderator
Bare de
control

Fig. 8. Elementele componente
ale unui reactor nuclear
Conductele de abur
Generatoarele
de abur
Pompele de ap\ grea

Recipient de
presiune

Recipient de
presiune
Reactor

Combustibil

Moderator

Abur provenit din
ap\ obi[nuit\
Condensat de
ap\ obi[nuit\

Ap\ grea pentru
r\cire
Moderator ap\ grea

Fig. 9. Schema simplificat\ a procesului
tehnologic `n reactorul CANDU

Dictionar
,
Fisiune — fenomenul scind\rii unui
nucleu atomic `n mai multe fragmente cu mase de valori comparabile.
Izotopi — atomi (sau nuclee) cu
acela[i num\r atomic [i acelea[i propriet\]i chimice, dar cu num\r de
mas\ diferit.
Radioactivitate – proprietate a unor
elemente cu atomi grei (radiu, uraniu) de a emite, prin dezagregare
spontan\, unele radia]ii.
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