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REZUMAT. Combustibilii fosili (petrol, cărbune, gaze) se consumă într-un ritm ameţitor așa că trebuie să 
accelerăm descoperirea și exploatarea energiilor regenerabile. Totuși, captarea energiei solare se lovește de 
costuri mari de implementare și eficienţă mică, iar pentru captarea energiei eoliene este nevoie de condiţii 
speciale. Pentru a deveni eficiente, diferitele instalaţii destinate valorificării în scop energetic a forţei mecanice a 
valurilor trebuie instalate în zone cu suficient impact al curenţilor. Apele Oceanului Planetar deţin un imens 
potenţial energetic care poate fi valorificat pentru producerea de energie. Principalele surse de energie luate în 
considerare, cel puţin la nivelul tehnicii actuale, se referă la: maree, curenţii marini, valuri, diferenţe de 
temperatură ale structurilor de apă marină.  Valurile oceanelor poartă cantităţi masive de energie, dar această 
energie este, în general,  greu de exploatat eficient şi ieftin. Energia valurilor este fără limită, fiind un izvor 
nesecat, cum nesecat este și oceanul. În zonele cu valuri în tot timpul anului sau în largul mărilor şi oceanelor, 
energia valurilor este o formă de energie regenerabilă cu foarte mare potenţial. Deşi potenţialul energetic şi 
puterea valurilor sunt încă costisitor de exploatat, unele firme încep să realizeze investiţii serioase, aşteptând 
clipa când electricitatea generată de valuri va fi exploatată la nivel industrial. Se prezintă diferite instalaţii 
destinate valorificării în scop energetic a forţei mecanice a valurilor: instalaţie cu plan înclinat și bazin; instalaţie 
cu ponton greu și piston lichid; instalaţie cu plutitor și valvă clapet pe coloană; instalaţie cu piston acţionat de 
valuri etc., cu avantajele și dezavantajele lor. 

Cuvinte cheie : energii regenerabile ; potenţialul energetic şi puterea valurilor ; instalaţii destinate valorificării în 
scop energetic a forţei mecanice a valurilor ; instalaţie cu plan înclinat și bazin ; instalaţie cu ponton greu și piston 
lichid; instalaţie cu plutitor și valvă clapet pe coloană; instalaţie cu piston acţionat de valuri etc. 

ABSTRACT. Fossil fuels (oil, coal, gas) consumed in a rapidly paced so you have to accelerate the discovery and 
exploitation of renewable energies. However, the capture of solar energy hitting the high costs of deployment and 
low efficiency, and for capturing wind energy it takes special conditions. To become effective, the various facilities 
for recovery for labour-mechanical energy wave must be installed in areas with sufficient impact of currents.  
Ocean waters hold a huge energy potential that can be harnessed for energy production. The main energy 
sources taken into account, at least at the level of the current technique, refer to: tides, sea currents, waves, 
temperature differences in the structure of marine water.  Ocean waves carry massive amounts of energy, but 
that energy is generally hard to operate efficiently and inexpensively. Wave energy is without limit, being a 
wellspring is inexhaustible and like the ocean. In areas with the waves all year round or on the high seas and 
oceans, wave energy is a renewable form of energy with very high potential. Although the potential energy and 
wave power are expensive yet exploitable, some firms are starting to make serious investments, waiting for the 
moment when the electricity generated by the waves will be operating at the industrial level. It presents various 
facilities for recovery for the purpose of mechanical energy of the wave: the inclined plane and plant basin; 
installation with heavy liquid piston deck; floating plant and taps on the valve column; piston-driven system of 
waves, etc., with their advantages and disadvantages. 

Keywords: renewable energies; potential energy and wave power; equipment intended for energy recovery of the 
mechanical strength of the waves; installation with sloping basin plan; installation with pontoon hard and liquid 
piston; the floating plant and taps on the valve; gas piston operated waves etc. 

3.5. Sisteme cu coloană oscilantă  
de apă 

Constă dîntr-o cameră realizată de o copertină 
de beton, care are planşeul peste nivelul maxim al 
apei. Camera are deschideri la partea inferioară, 
sub nivelul minim al apei, care permit intrarea 

valurilor în interiorul camerei. Ridicarea şi cobo-
rârea periodică a nivelului apei comprimă şi 
decomprimă succesiv volumul de aer din interiorul 
camerei. O turbină de aer, situată la ieşirea din 
cameră, este pusă în mişcare de aerul expulzat sau 
aspirat în cameră. Axial cu turbina este genera-
torul, care transformă energia mecanică în energie 
electrică. 
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Fig. 5. Sistem de captare a energiei valurilor cu coloană 
oscilantă de apă. 

3.6. Instalaţie românească destinată 
valorificării în scop energetic a 
forţei mecanice a valurilor din 
Marea Neagră 

Specialiştii români prognozează că potenţialul 
energetic brut al valurilor de pe cei 200 km de litoral 
românesc al Mării Negre se ridică la circa 
8·109 kWh/an, potenţialul energetic tehnic utilizabil 
estimându-se la 4·109 kWh/an, ceea ce ar conduce la 
o economie de combustibil convenţional de aproxi-
mativ 2 milioane t/an. În unele institute de studii şi 
proiectări din România, au existat preocupări pentru 
captarea şi valorificarea energiei valurilor din Marea 
Neagră. Studiile întreprinse (chiar în lipsa finanţării 
acestora) au condus la concluzia oportunităţii captă-
rii energiei valurilor de vânt şi au impulsionat 
diferite cadre de specialitate să continue aprofunda-
rea problemei. 

 

 
 

Fig. 6. Schiţa unei instalaţii româneşti destinată valorificării în 
scop energetic a forţei mecanice a valurilor din Marea Neagră. 

Procedeul de captare proiectat este specific valurilor 
neregulate şi constă în preluarea directă, prin inter-
mediul unui plutitor, a mişcării pe verticală a apei, fără 
transport de debit – figura 6. Transmisa mişcării este 
realizată cu ajutorul unui generator rectiliniu (a cărui 
flux magnetic este făcut astfel să varieze), această 
mişcare fiind transformată în curent electric alternativ, 
cu frecvenţa neregulată, care poate fi folosit în stare 
brută ca sursă de căldură. Echipamentul hidraulic a 
unui element de captare este format dîntr-un plutitor, 
care preia valurile neregulate (cu înălţimea cuprinsă 
între 50 mm şi 9 m) şi din echipamentul electric prin-
cipal (alcătuit dîntr-o parte mobilă legată cu articulaţii 
de plutitor şi o parte fixă, solidără cu structura 
imobilă).  Soluţia prezentată impune realizarea unui 
structuri plutitoare cât mai stabile în masa agitată a 
valurilor, capabilă să susţină echipamentul energetic. O 
caracteristică deosebită o constituie posibilitatea 
nelimitată de dezvoltare pe verticală a instalaţilor, 
precum şi capacitatea individuală a elementelor. 

 

Anul 1960 a însemnat punerea în exploatare a 
primelor balize şi geamanduri luminoase în Marea 
Japoniei, alimentate cu energie electrică provenită 
din valuri, iar mai târziu, pe baza unui brevet emis în 
1967 pe numele lui Kaisha Ryakusei, tot aici s-au 
realizat hidrocentrale marine de capacitate redusă 
utilizând soluţia „pistonului lichid”. S-a experimen-
tat o instalaţie a cărei lungime a măsurat 90 m, cu un 
diametru al coloanei de 4,5 m. La valuri cu înălţimea 
medie de 2,4 m, sistemul de captare şi conversie a 
realizat o putere de 300 kW. 

3.7. Sisteme cu amplasare  
în apropierea ţărmului 

Primul sistem de fructificare a energiei valurilor cu 
amplasare în apropierea țărmului care a furnizat 
energie în reţeaua unui sistem energetic, este cel 
denumit Wave Dragon. Instalaţia are două rampe largi, 
special profilate, care înalţă local valurile şi le dirijează 
în rezervor – figura 7. Din rezervor apa se reîntoarce în 
mare prin gravitaţie, prîntr-o turbină, care este co-
nectată cu un generator. Construcţia este foarte simplă, 
numai turbina şi generatorul având părţi în mişcare. 
Costurile iniţiale sunt reduse, dar costurile de exploa-
tare, datorită locaţiei în afara ţărmului sunt mai mari. 

3.8. Sisteme cu amplasare la ţărm 

Între sistemele amplasate în ţărm cel mai cu-
noscut este cel cu coloană oscilantă de apă. Sistemul 
denumit LIMPET (Land Installed Marine Power 
Energy Transmitter), care a funcţionat între anii 2000 
şi 2007 pe coasta de vest a Scoţiei, a constat din 
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două turbine de aer Wells, cu diametrul de 2,6 m, 
conectate fiecare cu un generator de 250 kW, puterea 
totală instalată fiind de 0,5 MW – figura 8 [20]. 

 

 
 

Fig. 7. Principiul instalației Wave Dragon [20]. 
 

 
 

Fig. 8. Secțiune transversală prin camera  
sistemului LIMPET [20]. 

 
Sistemul cu panou oscilant (figura 9) este de 

asemenea destinat amplasării la ţărm. O cutie din 
beton armat are o latură liberă către mare. Un panou 
batant este articulat de cutie, la partea superioară. 
Sub acţiunea valurilor panoul oscilează, iar mişcarea 
este transmisă unei pompe hidraulice care la rândul 
ei antrenează un generator [20]. 

 

 
 

Fig. 9. Sistemul cu panou oscilant destinat amplasării  
la ţărm [20]. 

3.9. Sisteme cu amplasare în larg 

Un prim sistem constă în utilizarea unor plutitori 
tip geamandură, care se ridică şi se coboară odată 
cu valurile. Mişcarea creează energie mecanică, care 
se transformă în energie electrică. 

Alt sistem propus foloseşte principiul panourilor 
batante, antrenate de val. Un panou carcasat, articu-
lat de o fundaţie de beton pe fundul mării, transmite 
mişcarea de dute-vino unui piston. Pistonul compri-
mă uleiul din cilindru care antrenează un generator. 

Sistemul Pelamis (figura 10) este primul sistem 
de colectare a energiei valurilor de larg cu aplicaţii 
industriale. Sunt şase cilindri articulaţi, cu diametrul 
de 3,5 m, dintre care trei sunt flotori cu lungimea de 
30 m fiecare şi trei, cu lungimea de 5 m, conţin 
sistemul de conversie şi sunt denumite module de 
putere. Structura este semi-submersă. Sub acţiunea 
valurilor elementele articulate au mişcări sus-jos şi 
dreapta-stânga. Mişcarea din articulaţii este trans-
misă unor cilindri hidraulici, care pompează ulei la 
presiune foarte mare către motoarele hidraulice. 
Motoarele hidraulice pun în mişcare generatorul 
electric. Energia produsă de fiecare dintre modulele 
de putere este trimisă prin acelaşi cablu către o 
conexiune pozată pe fundul mării. 

În Scoţia, pe coasta de nord, la Orkneys, este o 
grupare de 4 unităţi cu puterea de 3 MW. Pe coasta 
de nord a Angliei este în curs de realizare o fermă de 
unităţi Pelamis cu puterea de 20 MW. O singură 
unitate Pelamis amplasată într-o zonă a mării cu 
puterea specifică medie, pe unitatea de lungime, de 
55 kW/m produce într-un an 2,2 x 106 kWh [20]. 

3.10. Dispozitiv revoluţionar ce poate 
valorifica energia din râuri și din 
curenţii oceanelor 

Oamenii de știință americani au realizat un 
dispozitiv revoluționar ce poate valorifica energia 
din râuri și din curenții oceanelor și care ar putea 
produce suficientă energie pentru întreg mapamon-
dul – figura 11. Tehnologia poate genera electricitate 
din apa ce curge cu o viteză de aproape 0,55 m/s, 
ceea ce înseamnă că poate opera pe majoritatea 
râurilor și oceanelor din jurul lumii.  

 

 
 

Fig. 10. Schema sistemului Pelamis [1]. 
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Fig. 11. Dispozitiv revoluționar ce poate valorifica energia  
din râuri și din curenții oceanelor. 

 

Actualele dispozitive, care se bazează pe acțiunea 
valurilor, fluxurilor și curenților creați de baraje, 
sunt mult mai limitate și cauzează obstrucții pe 
râurile pe care sunt construite. Turbinele și morile de 
apă necesită o viteză de 2,57 - 3,08 m/s pentru a 
opera eficient, în timp ce majoritatea curenților ating 
numai 1,54 m/s. 

Noul dispozitiv este compus dîntr-un sistem de 
cilindri atașați de resorturi și poziționați orizontal 
față de curenții apei. În momentul în care apa trece 
printre ei, cilindrii creează vortexuri (vârtej cu 
antrenare de aer, care apare la aspirația apei dîntr-un 
bazin), ce împing resorturile în sus și în jos. Energia 
mecanică rezultată din vibrații este transformată în 
electricitate. Cilindrii așezați pe o suprafață de 1 m2 
de ocean sau râu la un curent de 1,54 m/s pot 
produce 51 W/h. Metoda este mult mai eficientă 
decât turbinele de mărime similară sau generatoarele 
de valuri, iar cantitatea de energie produsă este 
sporită considerabil dacă viteza curenților este mai 
mare. Un „câmp” de cilindri așezați pe fundul unui 
ocean pe o arie de 1 km2 /1,5 km2 și de înălțimea 
unei case cu două etaje prin care curenții trec cu o 
viteză de 1,54 m/s poate genera suficientă energie 
pentru aproape 100.000 de locuințe. Oamenii de 
știință din spatele acestei inovatoare tehnologii cred 
că energia generată prin această metodă ar costa numai 
0,41 euro cenți/kWh, față de 0,53 eurocenţi/kWh 
pentru energia eoliană şi 0,48 eurocenţi/kWh pentru 
energia solară. 

3.11. Centrală electrică hidro-
pneumatică acţionată de valuri 

Se propune [29] o nouă construcţie a turbinei 
unisens, bazată pe următoarele principii: 

▪ funcţionarea turbinei se realizează prin înclinarea 
palelor turbinei la diferite unghiuri până la unghiul 
nominal în funcţie de viteza fluxului de aer şi cuplul 
generatorului; 

▪ pornirea turbinei se realizează prin înclinarea 
palelor turbinei la unghiul maxim; 

 ▪ evitarea ambalării turbinei, în cazul valurilor 
foarte mari, se obţine printr-un dispozitiv centrifugal 
care comandă palele turbinei. 

Microcentrala propusă se bazează pe principiul 
hidropneumatic, și este reprezentată în figura 12. Prima 
problemă a fost proiectarea şi realizarea unui canal de 
valuri pentru experimentări în condiţii cât mai 
apropiate de condiţiile din natură. Apoi, s-a elaborat o 
metodologie de calcul a instalaţiilor electrice hidro-
pneumatice acţionate de valuri pentru a se putea realiza 
prin similitudine mai multe modele experimentale şi a 
se putea alege o formă constructivă optimă. Sistemul 
captează valurile într-o cameră artificială parţial 
cufundată cu o deschidere într-un perete deasupra 
nivelului apei. Deschiderea conduce către o turbină 
antrenată de aer. Creasta valului intră în cameră, ridică 
rapid nivelul apei, împingând aerul deasupra apei prin 
deschidere şi rotind palele turbinei. 

 

 
 

Fig. 12. Model microcentrală electrică hidropneumatică  
acţionată de valuri. 

4. CONCLUZII 

● Apele Oceanului Planetar deţin un imens 
potenţial energetic care poate fi valorificat pentru 
producerea de energie. Principalele surse de energie 
luate în considerare, cel puţin la nivelul tehnicii 
actuale, se referă la: maree, curenţii marini, valuri, 
diferenţe de temperatură ale structurilor de apă 
marină. Teoretic, energia valurilor este un izvor 
nesecat, fiind fără limită, cum imens și nesecat este 
şi oceanul. Valurile oceanelor poartă cantităţi masive 
de energie, dar această energie este greu de exploatat 
eficient şi ieftin. 

● Avantajele acestor turbine de conversie a 
curenţilor marini faţă de turbinele de vânt sunt urmă-
toarele: pot prezice în proporţie de 100 % apariţia 
curenţilor, au eficienţă mare, diametrul rotorului este 
mai mic la aceeaşi putere (15–20 m la 0,75–1,5 MW, 
faţă de 60–80 m, la aceleaşi puteri), nu necesită 
controlul pasului paletelor, iar platforma are o 
suprafaţă stabilă pentru întreţinere. Ca dezavantaje 
pot fi menţionate următoarele: poate fi exploatată ca 
sursă de energie maximum 10 ore pe zi, eficienţa 
este mai mare la adâncimi mai mari (> 60 m), pot 
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apărea probleme legate de coroziune, iar pentru în-
treţinere, de asemenea, pot apărea probleme speciale 
(specifice). 

● Valurile reprezintă o formă de stocare a energiei 
transmise de vânt, energie calculabilă şi demnă de 
luat în consideraţie. Mişcarea valurilor este datorată 
tot radiaţiei solare. Calculele au evidenţiat că valurile 
cu înălţimea de 1 m, lungimea de 40 m şi perioadă de 
5 s, au o putere disponibilă de aproximativ 5 kW pe 
un front de 1 m lăţime. Energia oceanică este încă o 
sursă de energie neexploatată dar cu un potenţial 
foarte ridicat. Până în anul 2005, puterea instalată era 
foarte modestă, de 300 MW. Datorită gradului de 
poluare, costului tot mai mare şi resurselor tot mai 
limitate, se impune înlocuirea surselor clasice de 
producere a energiei electrice cu diferite surse 
alternative regenerabile (nepoluante). În următorii 10-
15 ani se prevede o creştere semnificativă a surselor 
regenerabile nepoluante, iar puterea instalată a centra-
lelor de vânt şi a hidrocentralelor va creşte cu până la 
30 %, în timp ce energia nucleară va aduce doar o 
contribuţie modestă care abia va compensa micşora-
rea utilizării resurselor de petrol. 

● Randamentul global al sistemului energetic este 
mic, pierderile înregistrate constituind prima poziție în 
consumul de energie şi deci deţine ponderea cea mai 
mare în emisia de CO2. De exemplu, în 2000, pentru 
satisfacerea nevoilor de energie utilă ale francezilor, de 
86 Mtep, s-au consumat 252 Mtep, ceea ce corespunde 
unui randament de aproximativ 34 %. 166 Mtep au fost 
astfel pierdute în transformările energetice (rafinare, 
producţie de electricitate etc.) şi în utilizările finale 
(randamentul aparatelor electrocasnice, vehicule etc.), 
influențând ponderea în emisia de CO2. 

● O putere semnificativă poate fi obținută cu 
ajutorul generatoarelor plasate în zonele de curenți 
marini mari. Se evaluează că energia totală care este 
conținută în mișcarea apei în timpul fluxului și 
refluxului apei Oceanului Atlantic este de 100 kWh/ 
zi/persoană. Dacă se poate extrage 10 % din această 
energie și ținând cont că conversia și procesul de 
transformare a energiei se realizează cu un randa-
ment de maxim 50 %, se obține valoarea de 5 kWh/ 
zi/persoană. Această formă de energie are următoarele 
avantaje: ● o energie previzibilă ca urmare a unui 
fenomen natural care se repetă cu regularitate; ● 
succesiunea fluxurilor de înălțime mare și mică se 
desfășoară în intervale de timp de 12 ore; ● nu 
necesită construcții costisitoare; ● densitatea de putere 
produsă este mai mare decât pentru generatorii 
eolieni; ● turbinele subacvatice nu necesită măsuri 
speciale de protecție. 
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