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ABSTRACT 

 

 

Conservarea energiei poate fi realizată printr-o varietate de mijloace, însă recuperarea 

energiei utile sub formă de căldură se situează în top. Căldura este recuperată cel mai 

eficient prin utilizarea de schimbătoare de căldură. Cu toate acestea, recuperarea căldurii 

într-un mod rentabil nu a fost abordată de mulți ingineri practicanți. Acest capitol prezintă 

diverse aspecte ale acestui proces specific de conservare / recuperare a energiei. 

Legea conservării energiei este definită de mulți drept prima lege a termodinamicii. Aplicația 

sa permite calcularea relațiilor energetice asociate cu diverse procese. A doua lege a 

termodinamicii este denumită lege de limitare. Istoric, baza celei de-a doua legi a fost 

dezvoltată de persoane ca Carnot, Clausius și Kelvin la mijlocul secolului al XIX-lea. Această 

evoluție a fost realizată doar pe scară macro-scopică și este denumită „abordarea clasică” a 

celei de-a doua legi. 

 



 
 
 
 
 

 

 

Termenii de conservare a energiei și eficiență energetică au însemnat lucruri diferite pentru 

diferite persoane. În special, definițiile sunt multe și variate atunci când sunt aplicate la 

măsurarea căldurii. Acest lucru se întâmplă în principal din cauza numeroaselor abordări 

pentru descrierea, definirea și măsurarea eficienței energetice a proceselor legate de 

energie. Acest capitol încearcă să ofere cititorului informații despre ceea ce înseamnă cu 

adevărat economisirea energiei. Aceasta include un nou termen - entropie - care este utilizat 

în multe aplicații termodinamice de a doua lege. 

 

 

SURSA EXTERNA 

 

 

[Energy and the Environment] Kenneth J. Skipka, Louis Theodore - Energy Resources_ 

Availability, Management, and Environmental Impacts (2014, CRC Press).pdf 

 

 

 


