MICU BOGDAN CRISTIAN

BARAJE - PRODUCEREA ENERGIEI ELECTRICE - ENERGIE
REGENERABILĂ
DEFINIRE
Un baraj reprezintă o barieră care separă apele. Barajele pot fi naturale, fiind create fără
intervenție umană, sau artificiale, adică realizate de oameni. Barajele artificiale servesc mai ales
pentru reținerea apei, în timp ce structuri similare, așa cum sunt digurile sau ecluzele au rolul de a
preveni apa să se reverse din cursul său, sau, respectiv, să asigure trecerea dintr-o parte sau alta a
unui baraj, care separă volume diferite de apă aflate la diferite niveluri.
SCURT ISTORIC
Mici baraje artificiale au fost construite probabil încă din epoca preistorică, pentru rezerve
de apă potabilă, irigații sau piscicultură primitivă. Conform arheologului N. Schnitter-Reinhardt, cel
mai vechi baraj cunoscut a fost construit în Peninsula arabică, în apropiere de Jawa (în actuala
Iordanie, la circa 100 km nord-est de capitala Amman), spre sfârșitul mileniului IV î.Hr.
În Istoriile sale, Herodot vorbește despre un baraj din Egipt, construit la porunca faraonului
Menes, fondatorul primei dinastii, pentru alimentarea cu apă a orașului Memfis.
TIPURI DE BARAJE
Barajele pot fi formate de cauze naturale (așa cum este cazul Lacului Roșu din Munții
Harghita, un lac format prin bararea naturală a cursului unui râu), prin intervenția unor animale
specializate în construirea de baraje, așa cum sunt castorii și prin intervenția deliberată de barare
realizată de om (așa numitele baraje artificiale).
Barajele realizate de om sunt clasificate după diverse criterii, așa cum ar fi înălțimea, tipul
de structură, scopul urmărit prin realizarea barajului ș.a.m.d. Cel mai înalt baraj din lume are 300
de metri și este Barajul Nurek din Tadjikistan.
Imagine a Lacului Roşu, format în anul 1837 prin surparea unei porțiuni a unuia din flancurile
Muntelui Ghilcoș din Munții Harghitei.
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O secţiune transversală verticală printr-un baraj hidroenergetic, un baraj realizat pentru a produce
energie electrică.

Clasificare după mărime
Conform standardelor internaționale barajele mari sunt cele mai înalte de 15 metri, iar barajele
foarte mari au peste 150 metri înălțime.
ENERGIA HIDRAULICĂ - ENERGIE REGENERABILĂ
SCURT ISTORIC
Energia hidraulică a fost folosită încă din antichitate. În India se foloseau roțile hidraulice la
morile de apă. În Imperiul Roman morile acționate de apă produceau fâină și erau folosite de
asemenea la acționarea gaterelor pentru tăierea lemnului și a pietrei.
Puterea unui torent de apă eliberată dintr-un rezervor a fost folosită la extracția minereurilor,
metodă descrisă încă de Pliniu cel Bătrân. Metoda a fost folosită pe larg în evul mediu în Marea
Britanie și chiar mai târziu la extracția minereurilor de plumb și staniu. Metoda a evoluat în
mineritul hidraulic, folosită în perioada goanei după aur din California.
În China și în extremul orient, roți hidraulice cu cupe erau folosite la irigarea culturilor. În
anii 1830, în perioada de vârf a canalelor, energia hidraulică era folosită la tractarea barjelor în sus
și în josul pantelor pronunțate. Energia mecanică necesară diverselor industrii a determinat
amplasarea acestora lângă căderile de apă.
În zilele de azi utilizarea curentă a energiei hidraulice se face pentru producerea curentului
electric, care este produs în acest caz cu costuri relativ reduse, iar energia produsă poate fi utilizată
relativ departe de surse.
DEFINIRE - ENERGIA HIDRAULICĂ
Energia hidraulică reprezintă capacitatea unui sistem fizic (apă) de a efectua un lucru
mecanic la trecerea dintr-o poziție dată în altă poziție (curgere).
Datorită circuitului apei în natură, întreținut automat de energia Soarelui, energia hidraulică
este o formă de energie regenerabilă.
Energia hidraulică este o energie mecanică formată din energia potențială a apei dată de
diferența de nivel între lacul de acumulare și centrală, respectiv din energia cinetică a apei în
mișcare. Exploatarea acestei energii se face actualmente în hidrocentrale, care transformă energia
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potențială a apei în energie cinetică. Aceasta e apoi captată cu ajutorul unor turbine hidraulice care
acționează generatoare electrice care în final o transformă în energie electrică.
Tot forme de energie hidraulică sunt și energia cinetică a valurilor și mareelor.
România numără peste 3450 de lacuri şi, între ele, aproape 250 de baraje cu înălţimi între 5
şi 170 de metri şi cu volume de până la 2,4 miliarde de metri cubi. Cele mai multe dintre marile
amenajări hidrografice au fost realizate în anii regimului comunist, iar crearea lacurilor de
acumulare a schimbat complet soarta comunităţilor din zonele în care acestea se află.
O hidrocentrală utilizează amenajări ale râurilor sub formă de baraje, în scopul producerii
energiei electrice. Potențialul unei exploatări hidroelectrice depinde atât de cădere, cât și de debitul
de apă disponibil. Cu cât căderea și debitul disponibile sunt mai mari, cu atât se poate obține mai
multă energie electrică. Energia hidraulică este captată cu turbine.
„Porţile de fier I” este cea mai mare hidrocentrală de pe fluviul Dunărea şi are o putere
instalată de 1080 MW. În aval există şi hidrocentrala Porţile de Fier II, cu puterea instalată de 250
MW. Lacul de acumulare de la Porţile de Fier I are un volum de peste 2200 milioane metri cubi de
apă şi se întinde de la baraj până la confluenţa cu râul Tisa.
Lacul cuprinde în principal zona Defileului Dunării, cel mai mare defileu din Europa,
cuprins între localitaţile Baziaş şi Orşova. Zona Porţile de Fier are un bogat potenţial arheologic,
istoric şi turistic. Construirea hidrocentralei de la Porţile de Fier I a fost cel mai ambiţios proiect de
exploatare a potenţialului hidroenergetic al Dunării, dar şi de îmbunătăţire a navigaţiei şi de control
al inundaţiilor.

Acest tip de energie servește la generarea curentului electric. Actualmente toate tipurile de
energie regenerabilă sunt în mod inegal valorificate, dar există o tendință certă și concretă care arată
că se investește insistent în această, relativ nouă, ramură energetică - ENERGIA REGENRABILĂ.
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