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ऊजा�  

ऊजा� �हणजेच जीवन. या संबंध �व�ाचा कारभार �या मुलभूत घटकांवर आधा"रत आहे. #यातील एक घटक 
�हणजे ऊजा�. ऊजा� �हणजे काय� कर%याची &मता. जीवनबम अ)याहत चालू ठेव%याचे काय� उजा� करते. 
कोण#या-ह काया�साठ. आ/ण ऊजा� िनिम�तीसाठ. इंधन आवँयक असते. श"रराला लागणाढया ऊज6चे इंधन 
�हणजे अ7न. ऊजा� िनिम�तीसाठ. लागणारे इंधन �हणजे दगड: कोळसा, लाकूड, खिनज तेल, वायू आ/ण वीज 
�हणजेच मनुंय ूाणी आ/ण वनःपती यांचे पोषणासाठ. तसेच उंणता व ूकाश िनमा�ण कर%यासाठ. आ/ण 
यंऽे चाल�व%यासाठ. ऊज6ची आवँयकता आहे. 
 

ूाचीन काळापासून लाकूड हाच मानवाचा एकमेव उजा�Cोत होता. अगद: सतरा)या शतकापयDत लाकूडच वापरले 
जायचे. सतरा)या शतकात वेगवेगळे ऊजा�Cोत सापडले. हे ऊजा�Cोत �हणजे दगड: कोळसा आ/ण पेशोिलयम. 
यांची ऊजा� पुर�व%याची श�F लाकडापे&ा ूचडं असGयामुळे #यांचा वापर यंऽामHये केला गेला. आ/ण पुढ:ल ३ 
शतकांत मानवी संःकृतीने ूगतीचा माग� ूचडं वेगाने कापला. एकोणीसा)या शतकात मोठमोठ. जिनऽे िनमा�ण 
झाली. �वMुत श�Fने तर जगाचे ःवNपच पालटन टाकलेू . �वMुत शFOवर चालणार: हजारो नवी उपकरणे, यंऽे 
तयार झाली. आज घरातील बर:चशी कामे �वजेPया सहाQयाने होतात. आज कोळसा हा रेGवे इं/जन आ/ण 
आगबोट:त वापरला जातो. रः#यावर:ल लहान मोठ. वाहने ह: खिनज पेशोिलयम पासून शुHद केलेGया पेशोल 
व -डझेलवर चालतात. पण आज हे ऊजा�Cोत संपुRात ये%याPया मागा�वर आहेत. भरमसाठ जंगलतोड:ने 
जगातील मोठमोठ. जंगले नR झाली आहेत आ/ण #यातून ूदषणाची दसर: समःया उभी रा-हली आहेू ु . 

ज�ैवक ऊजा�  

पुनिनिम�त होणाढया ऊज6चे सवा�त महSवाचे साधन �हणजे जै�वक ऊजा�. या ऊज6ची साधने चार गटात 
�वभागता येतील. घन, वाय,ू िव आ/ण सजीव ऊजा�. जै�वक ऊजा� ह: सहज"र#या वा मुबलक िमळ शकतेू .  
अ) घन ऊजा� - लाकूड-जंगलापासून मुWयता लाकूड िमळते. हे लाकूड उंणता िनिम�तीसाठ. बढयचा -ठकाणी 
वापरले जाते. खेXयांमHये ःवयंपाकासाठ. लाकूड सरा�स वापरले जाते. तसेच कारखा7यांमधील बॉयलस�मHये 

इंधन �हणून लाकूडच वापरतात. लाकूड हे भारताचे आM इंधन आहे. 
कोळसा (लोणार:) - लाकडापासून हा कोळसा तयार करतात. याPया �वलनामHये धरू होत नाह:. हा कोळसा 
ःवयंपाकासाठ. वापरला जातो. 
शेण - गुरांचे शेण हा एक इंधन ूकार खेXयातील लोक शेणाPया गोवढया कNन इंधन �हणून वापरतात. 
कचरा- औMौिगक, शहर: आ/ण शेतातील कचरा ऊज6ची भूक भागव%यास मदत करतात. कचढयापासून ऊजा� 
िनिम�तीPया एकूण चार पHदती आहेत. खांस भ]]यांतून कचरा जाळन #या उंणतेचा वापर करणेू , ऊजा� 
भ]]यांमधनू पूरक इंधन �हणून वापर करणे, कचढयाचे �वघटना#मक शु/Hदकरण करणे, इतर मागाDनी ऊजा� 
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िनिम�ती ूणालीत कचरा वापरणे. बढयाच -ठकाणी कचढयापासून कचरा वीट बनवली जाते. आ/ण या �वटा 
इंधन �हणून वापरतात. 
ब) वायु इंधने - बायोगॅस -शेण, शेतीमालाचा टाकाऊ भाग आ/ण काह: औMोिगक कारखा7यातील सांडपाणी 
यांपासून गोबर गॅस अथवा बायोगॅस तयार करतात. हे इंधन आता मामीण भागात फारच लोक�ूय होत चालले 
आहे. -डःट:लर:पासून बाहेर पडणाढया मळ:पासून तयार होणारा बायोगॅस बॉयलरमHये पूरक इंधन �हणून 
वापरला. यामुळे खिनज इंधनाची बचत होते. 
लाकडापासून वायू इंधन - लाकडाचे Nपांतर वायू-इंधनात कर%याचे उपकरण िमळते. या इंधनाचा उपयोग 
ःवयंपाकासाठ. तसेच इं/जने, जिनऽे व बॉयGस� चाल�व%यासाठ. करतात. 
क) िव इंधने - वनःपतीपासून िमळणार: तेले, इंधन �हणून वापरली जातात. आ/ण अशी तेले खिनज तेलांना 
पया�य ठN शकतात. तसेच अGकोहोलसारखी ि)ये सुHदा इंधन �हणून वापरता येतात. 
ड) सजीव ऊजा� - ूा%यांPया श�Fचा वापर कNन �व-हर:तून पाणी बाहेर काढणे, शेतीची अवजारे ओढणे, 

शेतीची कामे करणे, -कंवा अवजड वःतू उचलणे इ#याद: कामे केली जातात. यासाठ. बैल, उंट, गाढव, घोडे व 
हcी यासारWया ूा%यांPया बळाचा वापर केला जातो. पूवdPया काळापासून ूाणी बळाचा उपयोग वाहतूकOसाठ. 
केला जातो. भारतातील खेXयात ूाणीबळच ूमुख ऊज6चे Cोत आहे. 

जलश�� व पवन ऊजा�  

पावसाचे पाणी साठ�व%यासाठ. नद:वर उगमाजवळ धरणे बांधली जातात. उंचावर साठ�वलेले पाणी खाली 
सोडताना पा%यातील /ःथितज उज6चे गितज उज6त Nपांतर होते. या उज6चे टबा�ईन व �वMुतजिनऽ बसवून 
�वMुतशFOत Nपांतर केले जाते. ह: वीज इतर कोण#याह: पया�यांपे&ा ःवःत पडते. महाराfातील कोयना धरण 
हे याचे उcम उदाहरण आहे. 
समुिातील लाटांपासून वीजिनिम�ती - 
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पवन ऊजा� -  
 

खिनज ःवNपाPया ऊज6वर पया�य शोधताना साह/जकच आपले ल& न संपणाढया ऊजा�साधनांकडे जाते. 
पवनऊजा� हे एक असेच साधन आहे. पgृवीवर:ल वातावरणातील हवेPया हालचालीमुळे आपGयाला पवन ऊजा� 
िमळते. िशडांची जहाजे चाल�वणे, पवनचhकO )दारे पाणी उपसणे आ/ण �पठाची जाती चाल�वणे अशासारखी 
पवन ऊज6चे उपयोग ूचिलत होते. आधिुनक तंऽiान वापNन पवनचhकO)दारj मोkया ूमाणात वीज िनिम�ती 
करणे आता शhय झाले आहे. 
पवनऊजा� वाढयाPया वेगावर अवलंबून असते. व ितची &मता वेगाPया धन ूमाणात वाढते. साधारणपणे 
सागर: -कनारप]ट: व डlगराळ ूदेशात वाढयाचा वेग चांगला असतो. पवन जिनऽा)दारे वीज िनिम�ती 
कर%यासाठ. १५ -क.मी. पे&ा अिधक वेगाचे वारे लागते. ते अशा -ठकाणी सहज िमळते. पाणी उपस%यासाठ. 
१० -क. मी. पे&ा अिधक वेगाने वाहणारे वारे लागते. अशा -ठकाणी शोधनू ितथे पवनचhया लावता येतात. 
भारताPया अपारंपा"रक ऊजा�Cोत �वभागाने भारतामHये पवनमळे उभारले आहेत. महारां]नत देवगड येथील 
पवनमळयात १० पवनजिनऽे १९८६ साली उभारली आहेत. आ/ण #यातून िमळणार: वीज महाराf �वMुत 
मंडळाPया मीडमHये -दली जाते. पवनजिनऽामHये मुWय#वे पवनचhकO, मुWय कणा, गीअर पेट:,, जिनऽ, ॄ ेकची 
)यवःथा, पवनचhकO वाढयाPया -दशेला -फर%याची )यवःथा व कं]नेल )यवःथा हे मुWय भाग आहेत. 



Dnyandeep Education & Research Foundation, Sangli         www.green-tech.biz & www.mymarathi.com 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

Designed & Developed by Dnyandeep Infotech Pvt. Ltd. (www.dnyandeep.com) 

 
 

देवगड येथील पवनमळयात १० पवनजिनऽे ३ रांगामHये बसवली आहेत. दोन जिनऽांमHये -कमान 
पवनचhकOPया )यासाPया चौपट इतके अतंर ठेवावे लागते. ह: रचना वाढयाPया -दशेवर अवलंबून आहे. याची 
�वMुत &मता ५५० -कलोवॅट इतकO आहे आ/ण वषा�ला सुमारे ८ ते १० लाख युिनट इतकO वीज िनिम�ती 
यातून होते. 
पवनमळे उभे कर%यासाठ. डlगरमाgयावर:ल जागा िनवडावी. तेथील वाढयाचा वेग चांगला असावा व शhयतो 
हा वेग वा�ष�क सरासर: ताशी १२ ते १५ -क. मी. असावा. माऽ भारतात बढयाच -ठकाणी वाढयाचा सरासर: 
वेग ताशी ५ ते ८ -क. मी. असूनह: पवनचhhया उभार%यात आGया आहेत. शासनाने -दलेGया आिथ�क 
सवलतींमुळे हे शhय झाले आहे व यामुळे पवनाउजा� िनिम�तीस ूो#साहन िमळाले आहे. सुझलान कंपनीमाफ� त 
महाराfात असे पवनमळे उभारले आहेत. पवनजिनऽे व ती उभार%यासाठ. लागणार: यंऽसामुमी ने%यासाठ. 
चांगGया रः#याची सोय असावी लागते. पवनचhhयांमुळे पाऊसमानात घट होते या समजुतीने, तसेच जमीन 

हःतांतरण आ/ण रः#यांची दरवःथा या मुMांवNन ःथािनक पातळ:वर अशाु  ूकGपांना �वरोध होत आहे. 
#यावे योuय िनराकरण हो%याची आवँयकता आहे. 

सौर ऊजा�  

ऊजा� समःयेवर उcम उपाय �हणजे सौर ऊजा� होय. कारण आतापय�7त वापरात असलेले Cोत हे कायम 
रहाणार नाह:त. सौर ऊजा� ह: ूचडं ूमाणात पgृवीवर येते. यातील बर:चशी वाया जाते. सौरश�Fकj ि उभाNन 
मोkया ूमाणात सौर ऊजा� �वMुत ऊज6त Nपांतर:त कर%याचे ूयोग यशःवी झाले आहेत.  
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#यामुळे सूय� श�Fचा वापर हा सौरकुकर, सौरभ]ट:, सोलर-हटर यांPया साधनांPया सहाQयाने अGपूमाणात 
केला जातो. याचे कारण �हणजे सौर उपकरणांसाठ. भांडवली खच� जादा लागतो. वीज, तेल, कोळसा, या ऊजा� 
#यामानाने ःवःत आहेत. परंतु सHया ू#येक राfाची �वजेची गरज ह: फारच वाढली आहे. आ/ण इतर ऊजा� 
पदाथाDची मुबलकता कमी झाली आहे. #यामुळे सौर ऊज6Pया पया�यावर सव� राfांचा भर आहे. सौरऊज6Pया 
उपयोगाची आधिुनक उपकरणे पुढ:लूमाणे आहेत. पेट:चा कुकर, सौरभ]ट:, पाणी गरम कर%याचा vलॅट, vलेट 

कलेhटर, गरम हवेचा कलेhटर, शेतीचे पदाथ� वाळ�व%यासाठ. Xनयर, खाढयापा%यापासून गोडेपाणी करणारा 
सोलर ःट:ल, उबदार राहणारे सौर घट, -हट पंप अशा अनेक ूकारची सौर ऊजा� उपकरणे �वकिसत झाली 
आहेत. 
 

परदेशामHये पॉवर vलॅट, सूय� �वजेवर चालणारे -ृज, सूय�वीज कj िे इ#याद: वापरात आले आहेत. भारतामHये 
सुHदा आधिुनक तंऽाPया सहाQयाने सूय�श�Fचे ूकGप अनेक -ठकाणी सुN आहेत. भोर-नािशक भागातील 
रः#यावर:ल -दवे सूय� �वजेवर चालतात. धळेु /जGxात ३२० एम. डyGयू. सूय� वीज ूकGप १९८५ मHये सुN 
झाला आहे. तामीळनाडूत सूय��वजेवर रेGवे िसuनल, ितNपती-बंगळरू -�वशाखाप]टणम येथे इंटरलॉक पHदती, 
मामीण पंपासाठ., सूय� �वजेचा वापर -दGलीजवळ मसुदपूर खेXयात ू#येक घरात ःवयंपाक, -दवे, पा%याचे पंप, 

ट:. )ह:. रे-डओ हे सव� सूय��वजेवर चालतात. अपंगाPया सायकलीसाठ. सूय� ऊजा� वापरली जाते. 
सHयाPया �वiानयुगात ूगत तंऽiानासाठ. लागणार:वीज अतंराळात मोkया ूमाणात िनिम�ती कNन ितचा 
वापर केला जातो. #याचूमाणे अटंा/hट�का मो-हमेसाठ. उपमहाPया "रमोट कंशोलसाठ., रडार यंऽणा इ#याद: 
-ठकाणी सूय� �वजेचा मोkया ूमाणावर वापर केला जातो. 

अणउुजा�  
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संघटन ऊजा� / �वघटन ऊजा� - संघटन ू-बया ह: �वघटन ू-बयेPया ◌्रगद: उलट टोकाची आहे. या दो7ह: 
ू-बयेमHये अणूPया कj िाना एक�ऽत बांधणार: ऊजा� मुF कNन वापरली जाते. एवढेच सा�य आहे. संघटनात 
हलhया मूलि)यांची कj िे एकमेकांत िमसळन एक�ऽत कर%यात येतातू . तर �वघटनात जड मूलि)यांची मोठ. 
कj िे फोडून ऊजा� मुF कर%यात येते. अशा अणुभ]]यांतून िनघणाढया उंणतेवर पा%याची वाफ तयार केली 
जाते आ/ण #यावर जिनऽ चालवून वीज िनमा�ण केली जाते. 
खिनज इंधनां)यित"रF इतर अपारंपा"रक ऊजा� साधनांचा वापर कर%याचे तंऽiान �वकिसत केGयास 
भ�वंयकाळात ऊज6ची िचंता राहणार नाह:. 

 
7यू/hलअर पॉवर vल}ट 

 
7यू/hलअर ~यूजन - संघटन ऊजा� 
संदभ� - http://www.energyquest.ca.gov/story/chapter13.html 

भू- औ�ंणक ऊजा�  

भू-औ/ंणक ऊजा� ह: वारा अथवा ऊन यासारखी उपलyध नसते. �या -ठकाणी भूगभा�तील उंणता िमळवता 
येते अशा -ठकाणाहन ती िमळवून #याचा वापर ऊजा� िनिम�तीसाठ. करता येतेू . भूप�ृाखाली जसजसj खोल जावे 
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तसतसे अदंाजे तपमान वाढते. /जथे खडक �वतळलेGया अवःथेत असतात तेथे हे तापमान अदंाजे ११००० सj. 
इतके असते. भूप�ृावर सुHदा बढयाच -ठकाणी उंण �बंद आहेतू . या उंण �बंदचे तापमानू  ९०० सj. ते ४५०० 
सj. पय�7त असते. ह: उंणता खडकांPया खाचात असणाढया पा%यात -कंवा वाफेPया ःवNपात साठ�वलेली 
असते. ती बाहेर काढ%यासाठ. अशा -ठकाणी कुपनिलका खोदतात. आ/ण निलका उंण�बंदजवळ पोचGया कO ू
ितथे अडकून पडलेले गरम पाणी व वाफ या नळयांवाटे भूप�ृावर उसळ: मारते. भूगभा�तील अतंग�त 
हालचालीमुळे अथवा �वालामुखींPया उिेकांमुळे असे उंण �बंद ूतयार होतात. या उंणतेचा वापर कNन इटाली, 
आईसलंड, 7यूझीलंड, जपान व रिशयात ऊजा� िनिम�ती करणार: कj िे -क#येक वष6 अ/ःत#वात आहेत. आईसलंड 
येथील ४०% जनता भूऔ/ंणक उज6ने उबदार केलेGया घरातून रहाते. 

 
भारतात अनेक -ठकाणी गरमपा%याचे झरे आहेत. यांचा आपण भूऔ/ंणक ऊज6साठ. वापर कNन �यायला 
काह:च हरकत नाह:. 
अमे"रकेतील ``द िगझस�'' या -ठकाणी भूऔ/ंणक ऊज6चे दोन िनरिनराळे साठे आहेत. यातून ूचडं ूमाणात 
बाहेर पडणाढया वाफेPया सहाQयाने जिनऽ -फरवून �वMुत िनिम�ती केली जाते. 

हायसोजन ऊजा�  

हायसोजन हे खिनज तेलापे&ा चांगले आहे. ऊजा� िनिम�तीPया बाबतीत हायसोजन सवा�त काय�&म इंधन ठरते. 
पेशोल दर िलटरमHये ४२००० बी. ट:. यु. तर िव हायसोजन दर िलटरला १,३४,५०० बी. ट:. यु. एवढ: उंणता 
िनमा�ण करतो. परंतु याPया िनिम�तीचा खच� परवडत नसGयामुळे हायसोजन हे ूचिलत साधन हो%यात 
अडचण येत आहे. 
संदभ� - http://en.wikipedia.org/wiki/Fuel_cell  


