ЕНЕРГИЈА И
ИЗВОРИ НА
ЕНЕРГИЈА
за 4, 5 и 6 одделение
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ШТО Е ЕНЕРГИЈА?
Земи бел лист хартија. Искини го! Размисли како и со која сила го искина листот. Сега
стави ги малите парчиња хартија на дланките и дувни. Парчињата хартија се
разлетаа околу тебе. Која е силата или што е тоа што ги придвижи парчињата
хартија од твојата дланка?
Погледни околу себе! Дали нешто се движи?
Дали нешто можеш да слушнеш, видиш или пак нешто да почувствуваш? Секако... ова е
затоа што нешто овозможува да се случи друго нешто и најверојатно, има некаква мок
да врши работа. Оваа моќ или способност да се случат работите е тоа што можеме да го
наречеме енергија. Енергијата прави работите да се случуваат.
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Енергијата овозможува да се движат автомобилите по патиштата и авионите да летаат.
Таа ни помага да ја слушаме омилената музика на радио, ги загрева нашите соби и ги
осветлува нашите домови. Енергијата им е потребна на нашите тела и заедно со
растенијата, ни овозможува да растеме и да се движиме.
Taa има повеке различни форми - енергија на движење и складирана или енергија на
мирување, а истата може да се измери и се претставува со мерна единица џул (J).
Енергијата не може ниту да се создаде ниту да се уништи.
Таа само преминува од една форма во друга и овој процес се случува
постојано. Односно, храната што ја јадеме содржи хемиска енергија која
организмот ја складира сè додека не се јави потреба да започнеме со
некое дејство или работа. Тогаш истата преку процесите на согорување
ке се ослободи и може да претвори во топлинска или друг вид енергија
која понатаму можеме да ја искористиме за различна намена.

Како загарот си обезбедува енергија за да може да трча?
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Извори на енергија
Сите форми на енергија се зачувуваат на
различни начини и ни претставуваат
извори на енергија кои ние секојдневно ги
користиме. Овие извори се поделени во
две групи - обновливи извори (извори на
енергија кои може да се користат одново и
одново) и необновливи (извори на
енергија кои се искористуваат и не може
да се обноват во краток временски
период).

Обновливи извори на
енергија

Необновливи
извори на енергија

сонце

јаглен

геотермална енергија

нафта

хидроелеќтрична енергија

плин

биомаса

Обновливи извори на енергија
Обновливите извори на енергија се секогаш на располагање и
тие нема да исчезнат. 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.
Иако некои од обновливите извори на енергија може да се
заменат, за тоа ке бидат потребни многу години.
Ако обновливите извори на енергија доагаат од живи суштества, (како што се дрвјата
и животните), тие се нарекуваат органсќи обновливи извори.
Ако обновливите извори на енергија не доагаат од живи суштества (како што се вода,
сонце и ветер), тие се нарекуваат неоргансќи обновливи извори.
Водата, ветрот, сонцето и биомасата се извори на енергија достапни во природата и за
нив не е потребно дополнително време и напори за да се формираат.

Кога одреден вид енергија може да се нарече „обновлив извор“?
1. Кога нејзиниот извор не може да исчезне (како сонцето), или може лесно да се
замени (како дрвото, но само доколку се користи плански и умерено, бидејки
може да се насадат дрвја и да се користат за енергија),
2. Кога нивните извори не содржат јаглерод. Ова значи дека тие не произведуваат
јаглеродни соединенија кои го загадуваат воздухот,
3. Кога тие не ја загадуваат животната средина (воздух, копно или вода).

Обновливите извори на енергија може да се претворат
во електрична енергија, која како таква се складира и се
пренесува во нашите домови за да ја користиме.
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Соларна енергија е енергија од сонцето.
Без него, нема да има живот. Сончевата
енергија, се смета за важен извор на
енергија, за многу години, бидејки Сонцето
на Земјата и предава огромни количини на
енергија кои се лесно достапни со помош на
модерната технологија.

Биомасата како гориво се состои од материи кои некогаш биле живи или се
отпаден производ од живите организми: производи од дрво, сува вегетација, остатоци
од житни култури, водни растенија, па дури и отпад и измет од животни кои живеат на

фармите. Познати се и како „природен материјал”.
Изумрените растенија содржат многу
јаглерод
гликоза
енергија која е зачувана во хранливите
кислород
+ диоксид +
(шеќер) +
материи кои се создале преку процесот
на фотосинтеза. Оваа зачувана енергија најчесто се ослободува со горење и може да се
претвори во енергија добиена од биомаса.
Дрвото како гориво (биомаса) е добиено со сечење на дрвја и мртва дрвна маса. Тоа се
смета за речиси обновливо. Сè додека плански и благовремено засадуваме нови
садници на местото на оние кои сме ги исекле, сè уште ке имаме дрво за огрев. Сепак, за
вистинско обновување на дрвната биомаса е потребно долго време од повеке десетици
години за да можат новите изданки да пораснат во вистински дрвја. Од друга страна,
отпадната биомаса добиена од суви
растенија, остатоци од житни култури
или отпадни материи од животните е
целосно обновлива и од неа може да
се добива топлинска или електрична
енергија, а истовремено природата да
не се загади со отпадните материи.
Исто како и кај фосилните горива,
енергијата складирана во горивата
добиени од биомасата потекнува од
сонцето.
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Ветрот е појава предизвикана
ДЕН
НОЌ
од огромното струење во
атмосферата на Земјата,
Топол воздух се
Топол воздух се
управувано од страна на
издигнува над водата
издигнува над копното
топлинската енергија од сонцето.
Ова значи дека сè додека сонцето
сјае, ке има ветер.
Воздушните струи (ветер) имаат
големи количини на енергија, која
може да биде претворена во електрична енергија со користење на ветерници. Ветрот
ги врти перките на ветерницата, кои се поставени на оска, која пак се поврзува со
генератор кој произведува електрична енергија. Тие се често поставени на високи
ридови и планински сртови на избрани ветровити места, внимавајки да не го
загрозуваат прелетувањето на птиците.
Хидроенергија е енергија која се добива
со движење на водата. Ваквата енергија
може да биде претворена во корисна
енергија на различни начини. Еден од
начините за добивање на енергија од
водата се хидроелектричните централи,
кои ја користат енергијата на водата
којашто се ослободува кога таа пага од
голема височина од браните. 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.
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 осигура 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 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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Длабоко во земјината кора на околу 3000 километри под површината на земјата,
постои маса од стопени карпи (магма). Овие карпи се во течна состојба поради
екстремно високите температури кои се развиваат длабоко во земјата. Во
површинските горни слоеви, карпите се доволно жешки, така што ги задржуваат
водата и воздухот кои се наогаат таму, загреани на висока температура. Со
помош на соодветна технологија, овие високи температури, или таканаречената
геотермална енергија, се пренесува до површината на земјата и се користи
за производство на електрична енергија.
Најчест пример за геотермална енергија, лесно достапен во природата, се
изворите на
топла вода, кај
кои освен што
може да се
направат бањи
и спа центри,
со топлата
вода може да се
загреваат
пластеници за
одгледување
на градинарски
производи.

Друг пример се топлинските
пумпи за загревање на
домакинствата.
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Необновливи извори на енергија
Енергијата постои слободно во природата. Дел од изворите на енергијата се и
оние кои се наогаат во ограничени количини во природата, мали во однос на
потребите. За тие да се формираат, понекогаш се потребни дури милиони години.
Од нив енергијата се добива со согорување, а кога тие еднаш ке согорат, не можат
повторно да се користат. Затоа се наречени необновливи извори на енергија.
Необновлива енергија е енергијата од фосилните горива (јаглен, нафта, природен
гас) и ураниумот. Енергијата во фосилните горива главно е складирана во
јаглеродот кој го содржат. Се верува дека фосилните горива биле формирани
пред повеке од 300 милиони години, кога Земјата имала различна форма и
поинаков пејзаж од денешниот, површини со мочуришни шуми и многу плитки
мориња. Фосилните горива обично се наогаат на една локација, што се должи на
тоа што процесот на нивното формирање за сите е многу сличен.

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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Потребна технологија за исќористување на
необновливите извори на енергија
Со согорувањето на јагленот, покрај електричната енергија се добива и огромно
количество пепел и загадувачки материи.
Исто како и електричната енергија, природниот гас треба да помине долг пат од
неколку илјадници километри за да стигне до нашите домови. Компаниите кои
обезбедуваат природен гас копаат илјадници метри длабоко во земјата за да стасаат
до големите бунари полни со гас и потоа со пумпи да го пренесат до површината. Гасот
доага во постројки во кои се преработува до одредени производи, а потоа преку
гасоводи, гасот и неговите производи стигнуваат во нашиот град. Во домовите пак,
стасува преку помали цевки или во помали количини преку плински боци кои се
полнат според потребите. Во светот најчесто, гасот или неговите производи
семејствата ги користат за загревање на домовите преку печките, а може и за
загревање на водата во бојлерот или за готвење вкусни јадења на шпоретот. Може да
се користи и како гориво за возила. Во фабриките гасот се користи за производство на
топлина и струја.
Нафтата е густа, црна маслена течност складирана во внатрешноста на земјата,
обично помегу слоевите на карпите. За да може да се користи исто како и јагленот и
природниот гас, треба да се ископа и испумпа слично на начинот како кога пиеме сок
со цевка. Потоа,
Цевка за вшмукување
добиената
Резервоар
Цевка
за
нафта се
вшприцување
пренесува со
цевководи и се
складира во
огромни
резервоари.
Фабриките
познати како
рафинерии, ја
преработуваат
CO2
нафтата во
голем број
производи,
мегу кои
бензин и дизел гориво за возилата и керозин, гориво за авионите. Од нафтата се
добиваат и производи кои не се наменети за согорување, на пример катран или
пластика, но може да се добие и електрична енергија. Со нејзиното горење, се
ослободуваат гасови кои ги движат турбините, а тие пак производуваат електрична
енергија. Добивањето електрична енергија од нафта е скапо и многу загадува, поради
што во модерно време повеке не се користи.
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Човеќот, природата, енергијата и одржливост
на изворите на енергија
Човекот има потреба од користење на енегргија. Со развојот на цивилизацијата, оваа
потреба од ден на ден се зголемува и е од суштинско значење за функционирање на
човекот. Енергијата е силата која ни овозможува удобен живот. Согледувајки ги
последиците од своите постапки при користењето на необновливите извори на
енергија во минатото, порасна свеста кај човекот во однос на тоа кои извори на
енергија треба и е неопходно да ги користи. Затоа, тој создаде технологија за
максимално искористување на обновливите извори на енергија. Тие се прифатливи за
искористување затоа што:







Не загадуваат
Не го нарушуваат природниот синџир на исхрана
Ја чуваат животната околина
Го чуваат човековото здравје
Економски се поисплатливи

Секако, човекот мора подобро да ги воочи врските во природата и нејзините процеси.
Разбирајки ја подобро природата и својата поврзаност со неа, тој ке донесува
еколошки решенија во сите области од сопственото живеење. Човекот досега, во
своето дејствување, се движеше само во една насока и со едниствена цел - сопствена
добросостојба!

Човек

потреба од енергија

решение

Со ваквиот начин на размислување, целокупната активност е насочена кон
задоволување на човековата потреба од енергија и ништо повеке. Би било крајно
неразумно и штетно, па дури и опасно, човекот покрај сите нови сознанија,
цивилизациски достигнувања и почувствувани последици, сè уште да има еднонасочно
означена патека на движење.
Како што веке знаеме, ние сме само еден дел од природата, без останатиот дел од
природата сме ништо, но и природата без нас би била посиромашна за еден вид. Затоа,
кога човекот донесува одредени решенија и презема конкретни активности, треба да
внимава на повеке фактори!

Човек

потреба

загадување на водата?
загадување на воздухот?
загадување на почвата?

нарушување на човековото здравје?
нарушување на екосистемот?
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решение

Новите обновливи извори на енергија - сонцето и ветерот, се
тие кои ни даваат позитивен одговор на поставените прашања,
по оттаму и тие треба да бидат важни и клучни во
донесувањето на одредени одлуки.
Особено е важно при користењето на природните извори на
енергија, човекот да внимава и на животинскиот и
растителниот свет во природата, затоа што тие, подеднакво
како и човекот, се дел од природата.
А природата е целина само ќога се присутни сите нејзини делови. Таа целина е
таќа поврзана што може здраво да фунќционира само во спој, при што сите
нејзини делови се подеднаќво важни да опстанат, без оглед ќолќу можеби неќои
од нив ни изгледаат неважни, мали или непривлечни (влекачи или црви на
пример).
Со сè поголемата потреба од енергија, за да имаме доволно за нас, како и за
генерациите што доагаат, стануваме сè посвесни за тоа колку е важно штедливо да ги
употребуваме ресурсите што ни ги пружа планетата: штедливо да ја користиме водата,
струјата, топлината.
Природата е таа која ни овозможува живот и развој. Сè додека сите на планетата се
грижиме и разумно го користиме сето она што таа несебично ни го пружа, ке има
опстанок на неа.
Постојат многу начини да заштедиш енергија. Заедно сите ние може да заштедиме
многу енергија! Еве неколку работи кои ти заедно со твоето семејство можеш да ги
направиш, а со тоа да започнеш со заштеда на повеќе енергија:








Светилките и телевизорите користат електрична енергија, па кога ке ја
напуштиш собата, треба да ги исклучиш.
Во текот на денот, кога е посветло надвор, отвори ги завесите и искористи ја
сончевата светлина наместо да го вклучиш светлото.
Не оставај прозорци или надворешни врати отворени кога греењето или
климатизацијата се вклучени. Ова прави печката и климатизерот да мора да
работат понапорно за да можат да ја загрееат или пак изладат куката.
Не оставај да капе вода од чешмата.
Не оставај ја отворена вратата на ладилникот. Одлучи што сакаш да јадеш
пред да ја отвориш вратата.
Насади дрво или некоја грмушка. Дрвјата ни даваат чист воздух.
Листопадните дрвја најдобро спречуваат продирање на сончевите зраци во
текот на летото бидејки формираат длабока сенка, а кога лисјата пагаат, тие
овозможуваат зраците полесно да стигнат до нас и да го загреат нашиот дом.
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