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Rezumat. Una din marile probleme actuale ale Omenirii o reprezintă economisirea 
energiei şi producerea ei cu tehnologii cât mai puţin poluante. Instalaţiile termice 
nu pot fi modernizate fără a studia procesele fizice din maşinile termice de forţă. 
De aceea lucrarea de faţă prezintă un studiu al recuperării căldurii la diferiţi 
parametri de stare, cu rezultate importante pentru apicaţiile practice. 
Cuvinte cheie: maşini termice de forţă, factor de recuperare a căldurii 
 
Abstract. One of the greatest problem of our days of the mankind is the energy 
saving and its production using  technologies with a less degree of pollution. The 
thermal installations cannot be modernized without to study the physics processes 
from inside. That is why this paper present a study of the heat recovery at different 
parameters, with important results for practical applications. 
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1. Introducere 

 
 Maşinile termice rotative sunt prevăzute astăzi cu palete ale căror 
randamente termogazodinamice ating valori deosebit de ridicate. Dar, atunci când 
agentul termodinamic trebuie să traverseze mai multe trepte, imperfecţiunile 
inevitabile pe care acestea le prezintă au ca efect modificarea stării fluidului la 
intrarea în treptele următoare, cu consecinţe asupra performanţelor întregii turbine, 
fie că aceasta este staţionară sau de tracţiune. 
 Mărimile fizice ale turbinelor, respectiv presiunea, temperatura, volumul 
specific şi entalpia variază în sens invers evoluţiei fluidului care se destinde 
producând energie la arborele maşinii. Excepţie face entropia, care, conform 
principiului al doilea al termodinamicii, creşte permanent. Ca urmare, este util să se 
studieze modul în care căldura secundară a unei instalaţii termice poate fi 
recuperată, pentru a îmbunătăţi randamentul maşinii şi micşorarea consumului de 
combustibil şi implicit şi a poluării mediului ambiant. 
 
2. Factorul de recuperare a căldurii 
 
 Curgerea agentului termodinamic în maşina de forţă nu este însoţită practic 
de niciun schimb de căldură cu exteriorul. Pierderile convective şi radiante de 
căldură sunt cel mai adesea neglijabile. Când schimburile de căldură conţin şi 
procese de supraîncălzire, ele au loc, în general, în mod discontinuu şi conduc la o 
împărţire a ciclului în mai multe zone, descrise fiecare de agentul termodinamic 
care se destinde, fără schimb de căldură cu exteriorul. 
 Creşterea entropiei are drept cauză ireversibilităţile care însoţesc toate 
procesele din natură, deci şi ale transformărilor suferite de agentul termodinamic în 
timpul proceselor din maşinile termice. Ireversibilităţile fac ca o parte din energia 
conţinută de agentul termodinamic să se piardă sub formă de căldură, în loc să fie 
transformată în lucru mecanic. 
 Ca atare, se introduce noţiunea de randament intern al treptei de turbină ca 
fiind raportul dintre lucrul mecanic util obţinut în treapta de turbină şi cel care s-ar 
fi putut obţine într-o treaptă ideală, a cărei funcţionare ar corespunde următoarelor 
condiţii: 

 Starea iniţială a agentului termodinamic în treapta considerată este aceeaşi la 
maşina ideală şi la cea reală. 

 Presiunea finală este aceeaşi la ambele maşini. 

 Transformarea fluidului în maşina ideală este adiabat-izentropă. 
  În cazul unei maşini termice cu trepte de destindere (de tip turbină) 
procesele de destindere, teoretice şi reale, sunt prezentate în figura 1. 



  Pentru cazul teoretic, cantităţile de 
căldură transformate în lucru mecanic vor 
fi egale între ele. În cazul real, punctele 2’, 
3’, 4’ şi 5’ corespund unor temperature 
mai ridicate decât cele aflate pe izentropa 
1-8, pentru aceleaşi izobare. 
 În aceste condiţii randamentul 
intern al maşinii termice (ηi) se defineşte 
cu formula: 
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unde ηi’ este randamentul intern al treptei 
i, Δl este echivalentul căldurii Δq din 
diagrama izentropică T-s transformată în 
lucru mecanic în cadrul maşinii, h1 şi h8 
sunt entalpiile specifice ale agentului 

termic în punctele 1 şi 8 ( conform figurii 1). 
 Se defineşte factorul de recuperare a căldurii, sau coeficientul de calitate a 
funcţionării maşinii, cu relaţia: 
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 Utilizând această noţiune, relaţia (1) devine: 
ηi =χC ηi’                                                 (3) 

 Deoarece, conform relaţiei de definiţie (2), factorul de recuperare a căldurii 
este supraunitar, relaţia (3) pune în evidenţă că ηi>ηi’, deci randamentul unei 
maşini termice cu mai multe trepte este mai mare decât a uneia cu o singură 
treaptă. Este evident că în cazul unei maşini cu o singură treaptă de funcţionare 
ηi=ηi’, deoarece Δl=0 (punctul 2 coincide cu punctul 8), iar din relaţia (2) rezultă 
χC=1. Deci χC>1 doar în cazul unei maşini termice cu un număr de trepte mai mare 
decât 1. 
 
 
3. Calculul coeficientului de recuperare a căldurii 
 
 În cazul unei maşini termice de tip turbină, randamentul ηi se poate stabili 
şi fără a cunoaşte în prealabil valoarea lui χC. Însă cunoaşterea prealabilă a 
coeficientului de recuperare a căldurii se dovedeşte extrem de utilă. Cunoaşterea 
acestui coeficient permite determinarea randamentelor (ηi şi ηi’) fără a fi necesar un 
calcul termodinamic al maşinii. De asemenea, se uşurează compararea mai multor 
cicluri termodinamice ale maşinii termice, precum şi stabilirea influenţei diferitelor 
mărimi caracteristice ale ciclului termodinamic (presiune şi temperatură iniţială şi 
respectiv finală, etc) asupra randamentelor instalaţiilor respective. Pentru un 
anumit ciclu termodinamic, cunoaşterea  lui χC permite fixarea stării finale a 

 

Fig. 1.  
Procesele teoretice şi reale de destindere 
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agentului termodinamic, ceea ce uşurează semnificativ stabilirea judicioasă a 
presiunii la intrarea în fiecare treaptă. 

 Pentru determinarea coeficientului 
de recuperare a căldurii se consideră un 
număr infinit de trepte de turbină, cu 
acelaşi randament intern. Într-o astfel de 
situaţie destinderea poate fi reprezentată 
în diagrama entropică T-s printr-o curbă 
continuă (curba 1-2’ din fig. 2). Prin 
stabilirea, pe cale matematică, a ecuaţiei 
curbei se pot deduce foarte uşor valorile ηi 
şi χC, notate cu ηi∞ şi χC∞. Cunoaşterea 
temperaturii finale permite determinarea 
parametrilor χC∞ şi ηi∞, corespunzător unui 
număr infinit de trepte. Valoarea lui ηi∞ se 
determină cu relaţia: 
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 Pe baza relaţiilor dintre mărimi se 
poate determina valoarea coeficientului de recuperare a căldurii cu relaţia: 
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4. Determinarea experimentală a coeficientului de recuperare a căldurii 
 
 Pe baza relaţiei (5), pentru o variaţie a raportului temperaturilor T2/T1 în 
intervalul (0,3...1) şi a parametrului ηi’ în intervalul (0,7...0,9) se obţin valorile 
coeficientului χC∞ (fig. 3). 
 Apoi, pentru un raport al presiunilor p1/pn de (0...50) şi valori ale  
parametrului ηi’ în intervalul (0,45...0,9), pentru un exponent adiabatic k=1,4, s-au 
obţinut valorile coeficientului χC∞ (fig. 4). Practic, valorile coeficientului de 
recuperare a căldurii χC∞ pentru zona supraîncălzită (fig 4), se abate cu circa 0,0015 
de la valorile prezentate în literatura de specialitate. 

 

Fig. 2.  
Procesul de destindere în diagrama T-s 
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 Valorile coeficientului de recuperare a căldurii χC∞ se pot determina şi 
pentru raportul T1/Tn de (1...1,4) şi ale parametrului ηi’ în intervalul (0,5...0,9), aşa 
cu se vede în fig 5.  
 În diagrama entropică h-s (fig. 6) procesul de destindere reală îmcepe în 
punctul a şi se termină în punctul 2’.  

 Deci, în cazul unei maşini termice cu 2 trepte, se obţin diagramele de 
funcţionare, teoretice şi reale, din figura 7. Figura 8 prezintă, pentru  maşina 
termice cu 2 trepte, în cazul valorilor ηi’= 0,7...1 şi T4/T1=0,4...1, valorile 
parametrului χC2, iar figura 9 prezintă, funcţie de valorile  χC2 în intervalul 
(0,35...0,55) şi pentru un număr de trepte n=1...20, valorile lui χC. 

 

 

Fig. 3.  
Valorile coeficientului χC∞ pentru valori ale lui T2/T1 

Fig. 4.  
Valorile coeficientului χC∞ pentru  p1/pn 
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Fig. 5.  
Valorile coeficientului χC∞ pentru valori ale 

lui T1/Tn 
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Fig. 6.  
Procesul de destindere în diagrama h-s 



5. Concluzii 
 
 Cunoaşterea coeficientului de recuperare a căldurii are o importanţă 
practică deosebită, deoarece fixează valorile limită ale randamentelor teoretice şi 
reale, permiţând în acelaşi timp găsirea unor măsuri care să conducă la diminuarea 
pierderilor din procesele reale, producând astfel o creştere a puterii produse de 
instalaţie. 
 Măsurătorile efectuate în condiţii reale, ca şi rezultate disponibile în 
literatura de specialitate, confirmă valabilitatea relaţiilor teoretice prezentate şi a 
valorilor obţinute pentru cazul maşinilor termice de forţă cu palete. 
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Fig. 3.  
Valorile coeficientului χC∞ pentru valori ale lui T4/T1 la o 

maşină cu 2 trepte 
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