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Ce este energia eoliană?
• Energia Eoliană este o resursă de energie 

regenerabilă, adică una care remediază 
efectele nocive create de energia electrică.



Dar…care sunt caracteristicile 
energiei eoliene?

• Energia eoliană, a fost descoperită de mai 
bine de 6500 de ani. Este foarte populară, 
fiind una dintre cele mai avantajoase 
soluții pentru dezvoltarea independenței 
energetice. Această energie, nu produce 
gaze cu efect de seră, ceea ce este foarte 
important.



– Energia regenerabilă, ajută mai mulți oameni 
odată, să se bucure de un sistem energetic, 
bazat pe o energie mai sustenabilă, într-un 
mod mai economic și nepoluant. 



Cum se obține energia 
regenerabilă?

• Energia regenerabilă se obține din surse 
regenerabile, care nu poluează și nu 
dăunează natura. Printre acestea, se 
numără energia eoliană, solară, 
geotermală, din biomasă etc.



Care sunt avantajele energiei 
eoliene?

• Această energie a fost introdusă în zonele 
unde energia electrică nu a putut fi 
introdusă, ceea ce este un lucru foarte 
bun.

•  Aceste dispozitive au o rezistență foarte 
mare și durata lor de funcționare durează 
până la 20 de ani.

• Eolienele pot fi montate ușor în orice curte, 
fără să polueze.



Eoliene montate pe un acoperiș



Ce sunt eolienele?
• Eolienele au fost folosite încă din trecut 

pentru morărit și pentru pomparea apei. 
Turbinele eoliene sunt o sursă de energie 
ecologică și o alternativă de generare a 
energiei electrice.



• Componentele unei eoliene sunt :
• - paletele rotorului– captează energia 

vântului și o transmit către rotor;
• - axa rotorului - leagă rotorul de 

generator;
• - generatorul - produce curentul electric;



• Turnul metalic- susține turbina eoliană și 
  permite accesul 

persoanelor   responsabile 
pentru   
reparații/întreținere;

• Fundația- asigură rezistența mecanică a 
  generatorului;

• Nacela- carcasa care protejează 
elementele         turbinei eoliene;





Avantajele turbinei eoliene
• Avantaje:
• sunt ușor de întreținut;
• turbinele nu trebuie să fie 

poziționate în vânt;
• produc un zgomot mai 

redus comparativ cu 
turbinele cu ax orizontal;

• costul instalării este mai 
redus;

• pornesc la viteze mici ale 
vântului;

• se comportă bine la viteze 
mari ale vântului.



Dezavantajele turbinei eoliene
• Dezavantaje:

• necesită o arie de 
captare a vântului de 
2 ori mai mare decât 
turbinele cu ax 
orizontal;

• nu pot produce o 
putere la fel de mare 
precum turbinele 
orizontale.

Turbină cu ax orizontal;


