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CAPTURING SOLAR ENERGY AND ITS USE FOR
WATER HEATING AND HELIOSTRATIFICAREA
COVERS OF GRAFTED VINES
Energy is one of the foundations of national economies of various
countries. Climate stability can be retrieved by switching to an energy economy
based on fossil fuels to one based on renewable energy sources (wind-wind,
Sun-capturing solar energy, biomass, same time) and hydrogen.
Use of renewable energy is developed a new technology in the field of
wine helio-layering. The new technology is based on the principle of using solar
energy (radiation) in the process of layering of vine cuttings. The basic principle
of this technology is capturing solar energy (radiation), magazinarea and
transporting them to the consumer – thermal heated mats with termoagentwater
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1. Energia regenerabilă. Energia solară
Energetica este una din bazele economiei naționale a diverselor
țări în dezvoltare. Se pornește de la conceptul energetic a sistemului
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care se vrea bazat nu pe substanțele fosile ci la unul care să
folosească sursele regenerabile de energie și spre reproducerea
hidrogenului în producerea combustibilului pentru celule energetice.
Descoperirea și aducerea de noi tehnologii în domeniul de producere a
energiei electrice pentru industria de producere a bazei energetice,
sunt comandamente majore.
O stabilitate climatică poate fi refăcută prin trecerea de la o
economie bazată pe energia combustibililor fosili la una bazată pe
surse regenerabile de energie (vânt-eoliană, soare – captarea energiei
solare, biomasă, hidroenergetică) și hidrogen.
Proiectarea turbinelor eoliene, având la bază tehnologii avansate
vor duce la producerea mai ușoară a energiei electrice eoliene care
poate fi folosită pentru a produce hidrogen din apă ce va duce la
evoluția motoarelor cu celule combustibile. Aceasta va deschide calea
unei restructurări radicale a energeticii mondiale. Această tranziție se
află în curs de dezvoltare însă nu se produce mai rapid pentru a
împiedica creșterea de CO2 (bioxid de carbon) în atmosferă cu efecte
distrugătoare a climei.
În ultima perioadă ritmul de ardere al celor trei combustibili fosili
este în reducere, sau este încetinit. Din anii 1995 până în 2001
utilizarea petrolului, principală sursă de energie din lume a crescut cu
puțin peste 1 % pe an. Gazele naturale cele mai curate și mai puțin
nocive pentru climă din cei trei combustibili fosili, au o creștere cu mai
puțin de 3 % pe an. Cărbunele care este cel mai murdar și nociv și este
mare generator de bioxid carbon dintre cei trei combustibili fosili,
arderea lui a atins un maxim în 1996 și de atunci a început să scadă cu
circa 6 %. Acest maxim a marcat primul declin în utilizarea unui
combustibil fosil și poate fi urmată într-un ritm accelerat, de un maxim
în utilizarea petrolului în următorii 10-15 ani.
Din anul 1995 și până în 2001 producția de energie eoliană a
crescut în toată lumea cu circa 32 % anual. De remarcat că în 2001
ritmul de creștere a energiei eoliene a ajuns la 36 %.
Producerea și vânzarea de celule solare, care au crescut cu
21 % pe an în perioada anilor 1999-2001, au tendința să crească și mai
repede în anii următori. În trecut, celulele solare erau rentabile
economic numai pentru sateliți și calculatoare de buzunar. Acum ele
devin competitoare pentru iluminarea casnică în orășelele și satele din
lumea a Treia neconectate la rețea.
Energia hidroelectrică, care asigură mai mult de o cincime din
energia electrică a lumii, a avut o creștere de circa 2 % anual spre
deosebire de alte surse de energie regenerabile (1990).
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Hidroelectricitatea este în pierdere de viteză. Locurile potrivite
pentru construirea de noi baraje sunt rare și crește opoziția publică
împotriva inundării unor suprafețe întinse de pământ ce duce la
strămutări de populație și la distrugerea ecosistemelor.
Combustibilul fosil cu cea mai rapidă creștere a consumului sunt
gazele naturale cu o rată de creștere de 2,6 %, evident fiind
combustibilul de tranziție de la o economie pe bază de carbon la una
pe bază de hidrogen, odată cu epuizarea rezervelor de gaze.
Secolul XXI aduce direcții noi în energetica mondială. Creșterea
spectaculoasă de producere și vânzare de celule solare în 2001 a făcut
un salt la 395 MW, cu circa 37 % mai mult decât în anul 2000.
Capacitatea cumulată a celulelor solare sau fotovoltaice (PV) acum
depășește 1840 MW.
Primii cinci producători mondiali în 2001 au fost Sharp, BP Solar,
Kyosera, Siemens Solar și Astrower, producând 64 % din producția
globală. Costul curent al celulelor solare este circa 3,5 $/Watt pentru
celulele cristaline și 2 $/Watt pentru cele sub formă de peliculă.
În întreaga lume mai mult decât un milion de locuitori, majoritatea
din țări în curs de dezvoltare, își obțin energia electrică din celule
solare. Celulele solare sunt cea mai ieftină sursă de electricitate.
Dintre țările Uniunii Europene (UE), sistemul cel mai bine
organizat de producere a energiei regenerabile, este cel german, care
realizează 25 % din energie. Industria germană a celulelor solare sau
fotovoltaice (PV) este cea mai avansată din Europa și prevede să
crească de la 113 MW în 2001 la 438 MW în 2004.
2. Heliostratificarea butaşilor viţei de vie şi a
trandafirilor pentru producerea uleiurilor
În baza folosirii energiei regenerabile este elaborată o nouă
tehnologie în domeniul viticulturii heliostratificarea. Noua tehnologie se
bazează pe principiul folosirii energiei (radiaţiei) solare în procesul de
stratificare a butaşilor viţei de vie. Principiul de bază a acestei
tehnologii
este
captarea
energiei
(radiaţiei)
solare,
magazinarea/stocarea şi transportarea ei la consumator – covoraşe
termice încălzite cu termoagentul – apa.
Soarele, fiind o stea de mărime medie, este un corp
incandescent cu o temperatură în interior de 10-15 milioane grade
Kelvin, iar la suprafaţă are aproximativ 6000 K. Ca rezultat are loc o
radiaţie solară în spaţiul cosmic. O parte din această radiaţie ajunge la
2
suprafaţa atmosferei terestre cu o putere de aproximativ 1,4 kW/m .
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Energia solară este transportată pe Pământ (Terra) sub forma
razelor solare vizibile, razelor ultraviolete şi infraroşii. Radiaţia solară
care cade pe suprafaţa Pământului se compune din radiaţie directă şi
difuză.
Procesul de utilizarea radiaţiei solare este complex şi include mai
multe etape:
- captarea radiaţiei solare;
- concentrarea (radiaţiei), energiei;
- conversia (transformarea în alte forme de energie);
- magazinarea/stocarea energiei;
- transportarea energiei la consumator;
- utilizarea energiei de către consumator.
Utilizarea energiei solare de către om-consumator este foarte
diversă:
- utilizări casnice: apă caldă menajeră
- agricultură: sere şi solarii, apă de irigare ş.a.
- industrie: sisteme de telefonie mobilă şi fixă, cuptoare
(uscătoare) solare ş.a.
Una din metodele de utilizare a energiei solare constă în
prepararea apei calde prin intermediul captatorului şi colectorului solar.
O astfel de instalaţie: captator, colector şi utilizator constă din ţevi de
cupru instalate pe un panou cu tablă neagră care transformă
componentele radiaţiei solare în căldură.
Utilizarea radiaţiei – energiei solare poate fi pe larg folosită în
industria agricolă la stratificarea butaşilor viţei de vie. Heliostratificarea
este procesul de încălzire locală a butaşilor altoiţi al viţei de vie prin
intermediul energiei (razelor) solare, captate de captatorul solar.
Captatorul solar (vezi figura 1) captează razele (radiaţia) solare, care
apoi transmite energia termică agentului termic – apa.
0
Apa încălzită (40-55 C) circulă prin reţeaua de țevi, care
transportă căldura în locașurile de stratificare. În locașurile de
stratificare sunt instalate elementele de încălzire locală – covoraşe
termice.
Principiul de lucru al heliostratificatorului este folosirea radiaţiei
(energiei) solare în procesul de stratificare a butaşilor viţei de vie,
material săditor pentru plantaţiile de viţă de vie.
părţi:
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Instalaţia heliostratificatorului se compune din următoarele
1. Captatorul solar
2. Ţevi de comunicaţie a termoagentului – apă
3. Rezervorul de stocare a termoagentului

4. Distribuitorul termoagentului (apa caldă)
5. Elementul de încălzire – covoraş de polietilenă prin
0
care circulă termoagentul – apa caldă (40-55 C)
6. Termometrul de contact

Fig. 1 Instalație solară pentru încălzirea apei prin
folosirea radiației solare

Construcţia şi principiul de lucru al instalaţiei solare este
prezentat în figura 1.
Razele solare cad perpendicular pe suprafaţa captatorului, care
transmite căldura acumulată agentului termic din colector – apa care se
duce în utilizator – covoraşe termice care încălzesc locul de altoire al
butaşilor de viţă de vie.
3. Concluzii
■ Energetica este una din bazele economiei naționale a
diverselor țări în dezvoltare. O stabilitate climatică poate fi refăcută prin
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trecerea de la o economie bazată pe energia combustibililor fosili la una
bazată pe surse regenerabile de energie (vânt-eoliană, soare –
captarea energiei solare, biomasă, hidroenergetică) și hidrogen.
■ Pe baza folosirii energiei regenerabile este elaborată o nouă
tehnologie în domeniul viticulturii heliostratificarea.
■ Noua tehnologie se bazează pe principiul folosirii energiei
(radiaţiei) solare în procesul de stratificare a butaşilor viţei de vie.
Principiul de bază acestei tehnologii este captarea energiei (radiaţiei)
solare, magazinarea/stocarea şi transportarea ei la consumator –
covoraşe termice încălzite cu termoagentul – apa.
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