ЕНЕРГИЈА И
ИЗВОРИ НА
ЕНЕРГИЈА
за 7, 8 и 9 одделение
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ШТО Е ЕНЕРГИЈА?
„Енергијата добиена со разорување на природните елементи е злосторство
против природата и ќе предизвика катастрофа“ - Никола Тесла.

Способноста да се случат работите е тоа што можеме да го наречеме енергија.
Енергијата овозможува да се движат автомобилите по патиштата, но исто така и
авионите да летаат. Таа ни помага да ја слушаме омилената музика на радио, ги
загрева нашите соби и ги осветлува нашите домови. Енергија им е потребна на нашите
тела и ни овозможува да растеме и да се движиме. Речиси сè што поседуваме и
користиме работи на енергија. Дали некогаш сте се
запрашале како е откриена енергијата?
Енергијата има повеке различни форми, се содржи
во различни предмети и истата може да се измери.
Формите во кои ја срекаваме енергијата се:
Кинетичка енергија (позната како енергија
на движење) која може да биде
електромагнетна, термална, звучна и
електрична енергија,
Потенцијална енергија (позната како
енергија на мирување или складирана енергија)
која може да биде механичка, хемиска,
нуклеарна и гравитациона енергија.
Енергијата може да се менува од една во друга
форма. Добар пример за менување на енергијата од
кинетичка во потенцијална е кога една количка се
движи по тобоганот. Кога количката се движи по шините на тобоганот, таа ја користи
кинетичката енергија која се создава со самото движење. Кога ке пристигне до
највисокиот врв на тобоганот, таа успорува и веке има стекнато или складирано
потенцијална енергија. Кога количката почнува да се спушта надолу по тобоганот, таа
забрзано се движи и повторно ја користи кинетичката енергија.
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Постојат и други видови на енергија, како:
Светлосна (соларна) енергија е електромагнетна енергија
која во просторот се пренесува со трансверзални или
попречни бранови. Оваа енергија вклучува видлива
светлина, х-зраци, гама зраци и радио бранови. Светлината
е еден вид на сончева енергија. Сонцето е сончева енергија,
која обезбедува енергија и топлина кои го прават
возможен животот на земјата.

Термална е топлинската енергија или топлина, која
претставува вибрирање и движење на атомите и молекулите во внатрешноста на
супстанциите. При зголемена температура, атомите и молекулите поборзо се
движат и се судираат почесто. Геотермалната енергија е топлинска енергија која се
содржи длабоко во земјата.
Енергија на движење е енергија складирана во движењето на предметите. Колку
побрзо тие се движат, толку повеке енергија се складира. За еден објект да се
придвижи е потребна енергија, а кога истиот се успорува, енергијата се
ослободува. Ветрот е пример за движење на енергијата. Драматичен пример на
движење е сообракајна несрека, кога автомобилот комплетно сопира и целата
енергија одеднаш се ослободува.
Звучна енергија е всушност звукот што енергијата го создава кога се движи низ
супстанции во надолжни бранови. Звукот се произведува принудно како резултат
на вибрацијата на некој предмет или супстанција. Вообичаено, звучната енергија е
далеку послаба од другите форми на енергија.
Електричната енергија ја произведуваат ситни наелектризирани честички
наречени електрони, кои вообичаено се движат низ жица или пак, кога
електричната струја предизвикува движење, светлина или топлина. Еден пример
на електрична енергија се електричните калеми на шпоретите за готвење.
Молњата исто така е пример за електрична енергија во природата.
Механичка енергија е енергијата на движење, којашто ја врши работата. Таа е
збир на кинетичка и потенцијална енергија во даден предмет кој треба да изврши
некоја работа, како на пример ветрот којшто ги врти ветерниците.
Топлинска енергија е енергијата која се добива во движење со помош на
топлина. Таков пример е огнот во огништата.
Хемиска енергија е енергија складирана во врските помеѓу атомите и
молекулите на соединенијата, а е создадена или ослободена преку хемиски
реакции. Добар пример за хемиска енергија е храната, чија енергија се ослободува
при нејзиното варење во дигестивниот систем.
Гравитациона енергија е движење предизвикано од гравитацијата, како на
пример течењето на водата надолу по водопадот.
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Дали знаете дека молњата е
вид на електрична енергија?
Во 1752 година, живееше
еден човек по име
Бенџамин Френклин, кого
го интересираа молњите и
правеше експерименти за
да докаже дека тие се
всушност електрична
енергија. Врзан со метален
клуч за едниот крај на
змејот, тој излегол на
отворено додека имало
невреме со грмотевици.
Како што тој
претпоставувал дека ке се
случи, електрична енергија од облаците, преку змејот и конецот кој бил влажен, а
потоа преку клучот, директно го погодил и тој добил електричен удар. Овој
експеримент, иако многу опасен и можел сериозно да го загрози неговиот живот, го
усрекил Бенџамин бидејки и покрај тоа што бил во шок, тој извел еден од најважните
експерименти на сите времиња.
Во текот на следните сто години, многу истражувачи и научници се обидувале да
изнајдат начин како да ја искористат електричната енергија за да добијат
осветлување. Во 1879 година, американскиот пронаогач Томас Едисон конечно
произвел сигурна и долготрајна електрична светилка во неговата лабораторија.
Денес, речиси сите имаме електрична енергија во нашите домови, во училиште и на
работа. Со цел да го задржиме овој постојан и сигурен извор на енергија, важно е дека
треба разумно и мудро да го користиме секој ден. Со цел да го задржиме овој постојан и
сигурен извор на енергија, важно е дека треба разумно и мудро да го користиме. Со
заштеда на енергија, ние помагаме да се сочуваат светските енергетски ресурси, како
што се природниот гас, нафтата и водата, а со тоа штедиме и пари намалувајки ги
нашите сметки за комуналните услуги.
Најдобро од сè е што со разумно користење на енергија, ние можеме да ги намалиме
количините на загадувачки супстанции во воздухот и водата, со што ке обезбедиме
подобра животна средина за секого.
Размисли за тоа што ке се случи ако нема доволно енергија... нема да има светлина за
да ја вклучиш кога ке се стемни... нема да има воопшто топла вода за туширање или
греење за твојот дом во текот на зимата... нема да има плин, ниту нафта за да се движат
автомобилите... Значи, постојат многу причини поради кои ние треба да штедиме
енергија!
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Извори на енергија
Енергијата ја мериме со мерната единица џул и се означува со симболот Ј, а самата
енергија се означува со симболот Е.

ветер

јаглен

ураниум

вода

биомаса

природен гас

плин

сонце

нафта

Енергијата е дел од природата, па оттаму и изворите на енергијата ги црпиме од
природата. Изворите на енергија ги делиме во две големи групи:

Обновливи извори

Необновливи извори

Соларна енергија
Јаглен

Нафта
Енергија на водата

Енергија од биомаса

Енергија

Енергија

Гориво на животот

Гориво на животот

Геотермалана енергија

Енергија на ветрот

Нуклеарна енергија

Природен гас

Енергијата постои слободно во природата. Некои од видовите енергија постојат
бесконечно, никогаш не исчезнуваат и затоа се наречени обновливи. Останатите
имаат ограничени количини, потребни се милиони години за истите да се формираат,
а може да се искористат за кусо време, понекогаш дури и за еден ден. Тие се наречени
необновливи.
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Обновливи извори на енергија
Водата, ветрот, сонцето, биомасата (вегетација) и геотермалната енергија се извори на
енергија достапни во природата и за нив не е потребно дополнително време и напори
за да се формираат. Обновливите извори на енергија се секогаш на располагање. Со
нивното искористување не го менуваме нивното количество, затоа што тоа постојано
се обновува. Ова е причината поради која, некои луге енергијата добиена од
обновливите извори ја нарекуваат зелена енергија.

Кога даден вид енергија може да се нарече „обновлив извор“?
Кога нејзиниот извор не може да исчезне (како сонцето) или може лесно да се
замени (на пр. дрвото, кое се користи како енергија, но само доколку се
користи плански и умерено!)
Кога нивните извори не содржат јаглерод. Ова значи дека тие не
произведуваат јаглеродни соединенија (како што се другите стакленички
гасови)
Кога тие не ја загадуваат животната средина (воздух, копно или вода)

Најдобриот извор на енергија е само на 8
минути и 15 секунди од Земјата - време
кое е потребно сончевите зраци да
стигнат до Земјата. Соларната енергија
или енергијата од сонцето е најмокен извор
на енергија („solar“ е латински збор за
„сонце“).
Без него, нема да има живот. Сончевата енергија се смета за
сериозен извор на енергија за многу години, бидејки
огромни количини на енергија, се произведени и лесно
достапни со помош на модерната технологија. Таа е
бесплатна, бесконечна и не загадува. А речиси сите извори
на енергија се создадени индиректно со помош на Сонцето.
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Биомасата како гориво се состои од материи кои некогаш биле живи: производи
од дрво, сува вегетација, остатоци од житни култури, водни растенија, па дури и отпад.
Познати се и како „природен материјал“. Изумрените растенија, содржат многу
енергија која е заробена во хранливите материи кои ги создале преку процесот на
фотосинтеза. Оваа заробена енергија најчесто се ослободува со горење и може да се
претвори во енергија од биомаса.
Дрвото е гориво добиено од биомаса. Тоа е
речиси обновливо. Сè додека плански и
благовремено засадуваме нови садници на
местото на оние кои сме ги исекле, сè уште ќе
имаме дрво за огрев. Сепак за вистинско
обновување на дрвната биомаса е потребно
подолго време од неколку десетици години.
Исто како и кај фосилните горива, енергијата
складирана во горивата добиени од биомасата
потекнува од Сонцето.

Ветрот е појава
предизвикана од
огромното струење во
атмосферата на
Земјата, управувана од
страна на топлинската
енергија од сонцето.
Ова значи дека сè
додека сонцето сјае, ке
има ветер.

Потребна технологија за искористување на обновливите извори на енергија
Во 1839 година, Александар Едмонд Бекерел го открил фотоволтаичниот ефект кој
објаснува како од сончевата светлина се добива
електрична енергија. Фотоволтаичниот ефект претставува
физичко-хемиски феномен кој покажува како даден
предмет/материјал може да созде напон или струја
доколку истиот биде изложен на светлина. Сепак, дури и по
многубројните истражувања и настани по откривањето,
фотоволтаичниот ефект бил многу неефикасен бидејки
добиените соларни келии главно се користеле за мерење
на светлината. Повеке од 100 години подоцна, во 1941
година, Расел Oхл ја открил соларната келија, набргу по
пронаогањето на транзисторот.
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Необновливи ресурси (извори)

Необновлива енергија е енергијата од фосилните горива (јаглен, нафта, природен
гас) и ураниумот. Фосилните горива во својот состав главно содржат јаглерод. Се
верува дека фосилните горива биле формирани пред повеке од 300 милиони
години, кога Земјата имала различна форма и поинаков пејзаж, површини со
блатни шуми и многу плитки мориња.
Фосилните горива обично се наогаат на една локација, што се должи на фактот
дека процесот на нивното формирање, за сите е многу сличен процес.
Вака се формираат фосилни горива:
вода

мртви организми,
растенија и животни

1

непропустливи карпи

седиментни карпи

2

3

јаглен

заробени фосили

плин

нафта

Пред милиони години, мртви растителни и животински организми, се наталожиле на
дното на океанот и во порозните карпи. Во остатоците од овие организми имало
органски материи кои содржат јаглерод – материја која лесно согорува и дава голема
енергија при согорувањето. Со текот на времето, песокот, седиментите и
непропустливите карпи се напластиле врз органската материја, затрупувајки ја неа и
нејзината енергија во порозните карпи. Така се формирале џебовите со јаглен, нафта и
природен гас. Движењата на Земјата и промените во пејзажот, како и поместувањата
на карпите, создале простори кои овозможиле овие видови енергија да се сместат во
добро дефинирани простори, од коишто некои сега се наогаат на копно, а некои на
дното на морињата и океаните.
Со помош на посебни технологии, земјата или морското дно се длабат и разбиваат и на
тој начин се пристапува до местата каде е складирана енергијата во форма на јаглен,
нафта или природен гас.
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Енергетика
Искористувањето на природните ресурси со помош на соодветна технологија
и методологија, при што се добива, претвора, пренесува и искористува
енергијата, се нарекува енергетика.
За да знаеме каков вид на енергија ни е потребен, поточно кој природен
ресурс ке се користи за добивање енергија, пред сè неопходна е соодветна
технологија. Со точно поврзување на технологијата како процес на
преработка на одреден природен ресурс добиваме енергија. Суровина за
добивање на енергија може да бидат природните ресурси од обновливи или
пак од необновливи извори на енергија.

Ветер

Вода

Сончева светлина

Биомаса

хидроелектрична брана

Нафта, Јаглен и
Природен гас
авиони

нуклеарни
централи

ветерници

соларни панели

моторни возила
и топилници

мелница
на ветер
животни

воденица

едреник

Ураниум

печки

соларни келии

Степенот на развој на човековото општество во однос на
технологијата, но и во однос на развиената свест е одлучувачки
фактор за определбата за начинот на добивање на енергија.
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Потребна технологија за искористување на необновливите
извори на енергија
Јагленот, нафтата, природниот гас (плин), како и дрвото се користат за производство
на механичка, електрична и топлинска енергија.
Нуклеарна енергија се користи за добивање на електрична енергија.

Како јагленот се претвора во електрична енергија?
Јагленот се ископува близу површината на Земјата. Тој се согорува за да произведе
топлина. За подобро согорување пред да започне процесот, јагленот се дроби во
форма на прав. Согорувањето се случува во котелот со комората за согорување, каде
температурата за горење достигнува многу високи вредности. Произведените топли
гасови и топлинска енергија, овозможуваат водата која циркулира во цевките на
бојлерот, да се претвори во водена пареа. Пареата пак, како резултат на високиот
притисок, преминува во турбината која поседува илјадници пропелери. Пареата ги
турка овие пропелери предизвикувајки оската на турбината да ротира со огромна
брзина. Кондензираната пареа повторно се врака во комората на вриење, каде што
повторно се загрева и целиот процес повторно се одвива.
Ротациите на оската на турбината се пренесуваат до жичаните калеми и магнетите во
генеарторот со кој турбината е поврзана. Создаденото магнетно поле под напон
произведува електрична енергија, која се пренесува до трансформаторот, а оттаму
контролирано, преку далекуводите и електричните кабли се испрака до домовите и
другите објекти каде е потребна електрична енергија.

1

генератор

турбини

пареа

јаглен

електрична енергија

2
3
4

5
комора за согорување

бојлер

кондензирана пареа

трансформатор

Со согорувањето на јагленот, покрај електричната енергија се
добива и огромно количество пепел и загадувачки материи!
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Како се добива нуклеарната енергија?
Нуклеарната енергија е енергијата во јадрото (лат. „nucleus“)
на атомот. Атомите се мали честички кои го сочинуваат секој
предмет во универзумот. Врските кои ги држат атомите
поврзани, содржат огромно количество енергија.
За да може нуклеарната енергија да се користи за добивање
на електрична енергија, енергијата на врските мегу атомите
мора да биде ослободена. Тоа може да се случи на два начини:
преку нуклеарна фузија и нуклеарна фисија. Во нуклеарната
фузија, енергијата се ослободува кога атомите се поврзуваат
или сврзуваат и притоа формираат еден поголем атом. Ова е
начинот на кој сонцето произведува енергија. Во нуклеарна фисија пак, атомите се
разделуваат формирајки помали атоми, при што се ослободува енергија. Нуклеарните
централи ја користат нуклеарна фисија за производство на електрична енергија. Во
внатрешноста на реакторите, атомите од ураниумот кој има улога на гориво се делат
на помали честички неутрони (нуклеарна фисија). При тоа, се ослободува голема
енергија во форма на топлина која ја менува водата во пареа, што протекува низ
турбината на генераторот.

Како се користат нафтата и природниот гас?
Цевка за
вшприцување

Резервоар

Цевка за вшмукување

Плин

Нафтата и природниот
гас (плин) се користат за
производство на
електрична, механичка и
топлинска енергија. Тие
се испумпуваат од
резервоари длабоко во
CO2
земјата и длабоко под
океанот. Потоа преку
цевководи се испракаат
на прочистување. Седиментните карпи наречени шкрилци може да содржат и нафта.
Кога ваквите шкрилци се загреваат на високи температури, тогаш од нив може да се
ослободи нафтата.

Иако овие извори на енергија во најголем процент се користат за
производство на севкупната електрична енергија на Земјата, важно е
да се запамети дека не се обновливи, што значи дека тие не можат да
бидат обновени природно во краток временски период. Со нивното
искористување ние секогаш ризикуваме да ги исцрпиме постоечките
резерви од необновливите извори на енергија!
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Технологијата за користење на обновливите извори на енергија е технологијата на
иднината, која сосема треба да го замени начинот на добивање на енергија. Таа има
тенденција да прерасне во доминантен начин на искористување на енергијата од
потребите на индустријата до секојдневните потреби на човекот и неговото
домакинство.
Соларна енергија - кога сончевата светлина паѓа на соларните ќелии, тие ја
апсорбираат оваа енергија, што од друга страна пак предизвикува хемиска реакција
што произведува електрична енергија (исто како во соларен калкулатор). Многу
посложени соларни системи се користат за да обезбедат електрична енергија за
пумпање вода, струјни електрични кола и опрема, па дури и да обезбедат електрична
енергија за нашите домови.
Енергијата на ветерот е енергијата која се произведува директно од ветер со
помош на ветерни турбини. Воздушните струи (ветер) имаат големи количини на
енергија, ги вртат
перките на ветерницата,
кои се поставени на оска
што е поврзана со
генератор којшто
произведува електрична
енергија.
Ветерниците често се
поставени на високи
ридови и планински
сртови на избрани
ветровити места,
внимавајки да не го
загрозуваат
прелетувањето на
птиците. Овој ресурс не само што е бесплатен и обновлив, тој исто така, не емитува
штетни емисии на стакленички гасови.
Геотермалната енергија е топлинска енергија која потекнува длабоко од
земјата, а се спроведува со користење на специјални цевки закопани под земја. Во
некои делови од светот оваа пареа се собира и се користи за покренување на
турбините на генераторите за електрична струја. Во многу области низ вакви пумпи
циркулира водата која што се користи за разладување во текот на летото или слабо
загреана вода, од места лоцирани само неколку стапки под површината на Земјата.
Оваа вода се користи во топлински пумпи кои овозможуваат ладење или загревање
на куките и зградите и обезбедува топла вода.
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Енергијата на вода (хидроенергија) може да произведе механичка и електрична
енергија. Еден од начините за добивање на енергија од водата се хидроелектричните
централи, кои ја користат енергијата на водата што се ослободува кога таа пага од
голема височина од браните. Браните се користат за спроведување на текот на реката
и формирање водни езера и акумулации. Канализираната вода тече надолу до
турбината или до водно тркало. Силата која ја произведува водата што тече, ги
покренува турбината или тркалото, кои пак го покренуваат генераторот да произведе
електрична енергија. Друг начин е користењето на нејзиното движење кое може да се
искористи за вртење на тркало, како кај водениците за мелење брашно кои се
користеле во минатото. Мокта на водата се користи повеке од стотици години за
создавање механичка енергија за дробење, транспорт и работа со машини.
Бидејки градењето на хидроцентрала многу ја оштетува природата, човекот мора да
внимава да не го загрози или наруши животот и опстанокот на животинскиот и
растителниот свет и да осигури дека таа ке „срасне“ и ке се спои со природата. На
пример, хидроцентралата никако нема да срасне со природата ако ја поставиме во
национален парк каде што има недопрена природа која треба да остане таква и треба
да се заштити. Ако ја уништиме природата, особено ке придонесеме кон целосно
истребување на одредени животински или растителни видови. Во таков случај,
добивањето на електричната енергија гледано долгорочно, ке направи повеке штета
отколку што ке придонесе за некаква благосостојба на човекот. Треба секогаш да
имаме предвид дека со исчезнувањето на било кој дел од живиот свет на природата и
човекот е поблиску до уништувањето на својата животна средина и себеси на крајот,
затоа што и ние сме дел од истата природа.
Затоа од исклучителна важност е да се согледа целата слика т.е. големата, разновидна
слика на природата и пред сè, да не се донесуваат одлуки кои ке направат
непроценлива штета. Еднаш истребениот животински или растителен вид повторно
не може да се возобнови.
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Заклучок
Сигурноста дека имаме доволно расположлива енергија за
во иднина, зависи од нас и тоа дали мудро ќе ги користиме овие
резерви. Засега, она што природата ни го нуди ни е доволно, но
не треба да заборавиме дека на оваа планета не сме само ние,
туку сиот останат жив свет, и истата треба да ја сочуваме и
за идните генерации. Затоа, сè што природата ни нуди заедно
со расположливата енергија, треба да го користиме ефикасно
и штедливо. Опстанокот исто така зависи и од оние кои
работат на создавање нови енергетски технологии на
иднината.
Сите извори на енергија имаат влијание врз животната
средина. Загриженоста за ефектот на стаклената градина и
глобалното затоплување, загадувањето на воздухот и
енергетската безбедност, доведоа до зголемување на
интересот и повеќе развој на обновливи извори на енергија,
како што се сонцето, ветерот, геотермалната енергија,
моќта на брановите и водородот.
Секој од вас кој го чита ова може да биде новиот научник
или пронаоѓач кој ќе изнајде нов извор на енергија.
До тогаш, сето ова зависи од
сите нас!
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Писмо од индијанскиот поглавар
Кога американската влада им понудила на Индијанците да откупи од нив
голема површина земја, во 1854 година, главниот поглавар им испратил
ваков одговор:
Како може да се купи или да се продаде небото, топлината на земјата?
Вашата идеја нам ни е чудна. Ако нам не ни припаѓаат свежиот воздух и
блесокот во водата, како можете вие да ги купите? Секој дел од оваа земја е
свет за моите луѓе... Ние сме дел од оваа земја, а таа е дел од нас.
Мирисните цветови се наши сестри, а еленот, коњот и големиот орел се
наши браќа...
Ние знаеме дека белиот човек не нè разбира... Тој е странец кој се појавува во
ноќта и го зема од земјата тоа што му треба. Земјата не е негов брат,
туку е негов непријател, а кога ќе ја освои, тој продолжува понатаму...
Неговата алчност ќе ја проголта земјата и ќе остави пустош зад себе...
Воздухот е драгоценост за црвениот човек, бидејќи сè што постои го дели
истиот воздух – ѕверот, дрвото, човекот... А белиот човек изгледа не го
забележува воздухот кој го дише...
Ќе ја разгледаме вашата понуда под еден услов: белиот човек мора да се
однесува кон животните на оваа земја како кон свои браќа... Што е човекот
без животните? Ако тие исчезнат и човекот ќе изумре, поради длабокото
чувство на осаменост во својата душа. Сè што ќе им се случи на
животните, наскоро ќе им се случи и на луѓето. Сите нешта се поврзани...
Учете ги вашите деца онака како што ние ги научивме нашите – дека
земјата е наша мајка. Сè што ќе ѝ се случи на земјата, ќе им се случи и на
нејзините синови. Кога човекот плука на земјата, тој се плука себеси.
Земјата не му припаѓа на човекот – човекот ѝ припаѓа на земјата...
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