
Revoluția Industrială. Impactul în viața oamenilor 

 

Revoluţia industrială este procesul tehnic complex prin care munca manuală este înlocuită cu 

maşinismul. În acest proces muncitorului îi revenea rolul de supraveghere, reglare şi alimentare a 

maşinii.  

• Apariţia revoluţiei industriale a avut ca efect: 

  creşterea producţiei,  

  dezvoltarea oraşelor şi a ştiinţei. 

• Începută în Anglia, după 1750, revoluţia industrială s-a extins la proporţii planetare abia în 

cea de a doua jumătate a veacului următor,când a schimbat faţa lumii, dându-i ,în linii mari, 

desigur, înfăţişarea de astăzi. 

Prima revoluţie industrială: civilizaţia maşinilor 

• Anglia celei de-a doua jumătăţi a secolului al 

XVIII-lea a fost locul în care s-a produs 

schimbarea, iar maşina cu aburi a fost factorul 

declanşator. Pentru prima data în istoria 

umanităţii,  o maşină putea funcţiona de sine 

stătător, fără intervenţia directă a omului. 

• în anul 1815, George Stephenson adaugă civilizaţiei industriale un nou simbol: 

Locomotiva. Construirea primei căi ferate între Manchester şi Liverpool - primul pas spre 

crearea unei reţele de transport feroviar ce a acoperit în scurt timp întreaga Europă şi 

America de Nord 

• prima cale ferată publică – de la Stockton la Darlington – a fost dată în funcţiune în 1825  

Industria textilă - noi utilaje 

• "Suveica zburătoare" a lui John Kay (1733) a făcut procesul de ţesere mai rapid 

•  "spinning jenny" (1767), roata de tors creată de James Hargreaves, a îmbunătăţit procesul 

de tors. 

•  sistemul lui Arkwright (1769) de menţinere a umidităţii în procesul de fabricaţie; în 

acţionare se foloseau caii, apa sau forţa aburilor.  

• Războiul de ţesut electric inventat de Edmund Cartwright (1785) a dezvoltat procesul de 

ţesere. 

Efectele revoluției industriale - introducerea în producție a mașinilor-unelte, apariția fabricii, 

diversificarea surselor de energie, apariția și dezvoltarea căilor feratre și a automobilului, 

transportul la distanță a energiei electrice au determinat schimbări fundamentale în organizarea 

producției , dar și în aspectul habitatului uman, în structura socială și demografică, în modul de 

viață și în mentalitatea oamenilor. 


