
Forme de energie. Principiul I al termodinamicii 
 

 Există mai multe forme de energie, care se pot clasifica după natura modificărilor 

produse în sistemele termodinamice considerate şi după natura mişcărilor care constituie 

suportul acestor modificări. Unele forme de energie au ca suport o mişcare ordonată, altele se 

caracterizează printr-o mişcare neordonată, astfel încât există două tipuri de energii: 

- Energii ordonate, la care toate părţile componente ale sistemului se deplasează pe 

aceeaşi direcţie şi în acelaşi sens cu direcţia şi sensul general de desfăşurare a 

transformării. Din această categorie fac parte: energia cinetică, fiind caracterizată 

prin faptul că toate particulele corpului se mişcă în direcţia şi sensul vectorului 

viteză; energia potenţială, caracterizată prin faptul că mişcarea fiecărei particule se 

realizează în sensul în care acţionează forţa gravitaţională, energia electrică, fiind 

caracterizată prin faptul că forţa coulombiană determină deplasarea uniformă a 

sarcinilor electrice etc. 

- Energii neordonate, la care în afara deplasărilor pe direcţia şi sensul de desfăşurare 

a transformării, particulele componente ale sistemului efectuează şi mişcări 

secundare, pe direcţii şi sensuri diferite. În această categorie se menţionează energia 

internă, caracterizată prin faptul că particulele constitutive au o mişcare neordonată. 

Caracteristic pentru acestor tipuri de energii este faptul că prezintă capacităţi diferite 

de transformare. Energiile ordonate se pot transforma teoretic integral, în alte forme de 

energie. Astfel, energia cinetică se poate transforma integral în energie potenţială, sau în 

energie internă, iar energia electrică se poate transforma integral în energie internă. Energiile 

neordonate nu se pot transforma integral în altă formă de energie, nici măcar în cazul ideal, 

al transformărilor reversibile. Astfel, energia internă nu se poate transforma niciodată, integral 

în energie mecanică sau electrică. Acest aspect este fundamental pentru înţelegerea unor 

aspecte calitative, legate de procesele şi transformările termodinamice, analizate de către 

principiul doi al termodinamicii. 

Din punct de vedere al transformabilităţii în lucru mecanic (formă ordonată de energie), 

energiile se clasifică în:  

- energii complet transformabile, (exergii), categorie din care fac parte energiile 

ordonate;  

- energii complet netransformabile (anergii), de ex. energia internă acumulată în 

mediul ambiant;  

- energii parţial transformabile, formate din exergie şi anergie, din această categorie 

fac parte energiile neordonate. 

Fiecare formă de energie prezentată anterior poate fi considerată, în mod impropriu, 

fie ca energie acumulată fie ca energie de transmitere sau de tranziţie.  

Ca tipuri de energie acumulată, se pot menţiona energia mecanică (energia cinetică şi 

potenţială ) şi energia internă. 

Ca tipuri de energie de transmitere, se pot menţiona lucrul mecanic şi căldura. 

Acestea nu sunt, de fapt energii propriu-zise ci forme de manifestare a schimbului de energie 

şi apar doar în procesele în care sistemele  schimbă energie între ele, sau cu mediul exterior. 



Căldura este o formă neordonată de transfer de energie internă, ca urmare a unei 

interacţiuni termice, fiind caracterizată prin existenţa mişcării termice. Căldura are caracter 

tranzitoriu şi se manifestă numai pe durata schimbului de energie. Din acest motiv este 

impropriu să se folosească noţiuni de tipul: acumulare de căldură, schimb de căldură, 

transformarea căldurii etc. Aceste exprimări se utilizează totuşi, deoarece sunt încetăţenite de 

mult în limbajul specialiştilor şi nu s-au găsit formulări mai adecvate, care să primească o 

audienţă la fel de largă. 

Există mai multe tipuri de căldură şi în continuare vor fi definite două dintre acestea: 

 

Căldura sensibilă (Qs [kJ]) este cantitatea de căldură care determină variaţia 

temperaturii corpurilor. Este proporţională cu masa corpului (sau a sistemului termodinamic) 

(m [kg), cu variaţia temperaturii (Δt [K]) şi cu o proprietate de material, denumită căldură 

specifică. Căldura specifică (c [kJ/kgK]) este cantitatea de căldură necesară unităţii de 

cantitate de substanţă, pentru creşterea temperaturii cu un grad. La gaze, această mărime 

depinde de condițiile în care este determinată, respectiv la presiune constantă (cp) sau la 

volum constant (cv). 

În tabelul alăturat sunt prezentate valorile căldurilor specifice la presiune constantă ale 

câtorva substanțe. 

 

Căldura specifică la presiune constantă (cp) a unor substanțe uzuale, la temperatura de 25 °C 

Nr. crt. Substanța 
Stare de 

agregare 
cp [kJ/kgK] 

1 Aer gaz 1.00 

2 Azot gaz 1.04 

3 Oxigen gaz 0.92 

4 Apă (la 100 °C, vapori, abur) gaz 2.08 

5 Apă (la 25 °C) lichid 4.18 

6 Apă (la 100 °C) lichid 4.18 

7 Benzină lichid 2.22 

8 Mercur lichid 0.14 

9 Sare topită (142–540 °C) lichid 1.56 

10 Aluminiu solid 0.90 

11 Cupru solid 0.39 

12 Diamant solid 0.51 

13 Sticlă solid 0.84 

14 Granit solid 0.79 

15 Oțel solid 0.47 

16 Aur solid 0.13 

17 Argint solid 0.23 

18 Apă (la −10 °C, gheață) solid 2.05 

19 Țesut animal mixt 3.50 

 

Căldura sensibilă se determină cu relaţia: 

Qs = m · c · Δt 

Căldura sensibilă specifică (qs [kJ/kg]) este căldura sensibilă corespunzătoare unităţii 

de cantitate de substanţă (1 kg) şi se determină cu relaţia: 

qs = c · Δt 

 



Căldura latentă (Ql [kJ]) este cantitatea de căldură schimbată în timpul transformării 

de fază, sau a stării de agregare. Este proporţională cu cantitatea de substanţă şi cu căldura 

latentă specifică. Căldura latentă specifică (l [kJ/kg]) este o proprietate de material şi 

reprezintă cantitatea de căldură schimbată de unitatea de cantitate de substanţă în timpul 

transformării de fază, sau a stării de agregare. 

În tabelul alăturat sunt prezentate căldurile latente de schimbare de fază, pentru câteva 

substanțe uzuale. 

 

Căldurile latente de schimbare de fază, pentru câteva substanțe uzuale 

 

Nr. 

crt. 
Denumire 

Căldura 

latentă de 

topire 

[kJ/kg] 

Punct 

de 

topire 

[°C] 

Căldura 

latentă de 

vaporizare 

[kJ/kg] 

Punct de 

vaporizare 

[°C] 

1 Alcool etilic 108 -114 855 78 

2 Azot 25.7 -210 200 -196 

3 Oxigen 13.9 -219 213 -183 

4 R134a   216 -26 

5 Apa 334 0 2265 100 

6 Aluminiu 396 660   
7 Cupru 206 1085   
8 Aur 63 1064   
9 Argint 105 962   
10 Fier 247 1538   

 

Căldura latentă se determină cu relaţia: 

Ql = m · l 

 

Căldura latentă prezintă valori mult mai mari decât căldura sensibilă şi în consecinţă 

poate fi utilizată pentru acumularea energiei termice. 
De exemplu în cazul apei, căldura latentă de vaporizare la temperatura de 20 ºC şi la presiunea de 1 bar, 

este lv = 2265 kJ/kg, iar căldura specifică este c = 4.18 kJ/kgK astfel încât căldura latentă este de peste 500 ori 

mai mare decât căldura sensibilă corespunzătoare încălzirii cu 1 ºC a unei mase de 1 kg de apă. O unitate de 

măsură alternativă pentru căldura specifică a apei este c = 1 kcal/kgK (1 cal = 4.18 J; 1 kcal = 4.18 kJ). De aici 

derivă şi unitatea de măsură pentru energia termică (sau căldura) livrată în sistemele de termoficare (1 Gcal). În 

sistemul britanic de unităţi de măsură, pentru căldură se utilizează „British Thermal Unit” (b.t.u.) care reprezintă 

cantitatea de căldură necesară pentru încălzirea unei cantităţi de apă egală cu o livră (1 pound), cu 1 grad 

Fahrenheit. 

 

Căldura schimbată printr-o suprafaţă  (Qt [kJ]) este cantitatea de căldură schimbată 

între două substanţe (denumite şi agenţi termici) separate printr-o suprafaţă (numită de transfer 

termic). Este proporţională cu suprafaţa de transfer termic (S [m2]), cu diferenţa de temperatură 

dintre cele două substanţe (Δts [K]) şi cu durata de timp în care se schimbă căldura (τ [s]). 

Constanta de proporţionalitate poartă denumirea de coeficient global de transfer termic (k 

[W/m2K]), depinde de caracteristicile termofizice ale substanţelor care se schimbă căldura şi 

va fi studiată într-un capitol destinat studiului acestui tip de căldură. Mărimea inversă a 

coeficientului global de transfer termic poartă denumirea de rezistenţă termică (R [m2K/W]). 

Căldura schimbată printr-o suprafaţă se determină cu relaţia: 

Qt = k · S · Δts · τ 



Lucrul mecanic este o formă ordonată de transmitere a energiei, în urma unei 

interacţiuni mecanice între sistem şi mediul exterior, ca atare el se poate transforma integral în 

altă formă de energie. Având caracter tranzitoriu, lucrul mecanic se manifestă numai la 

nivelul suprafeţelor de control, care delimitează sistemul şi numai pe durata schimbului de 

energie.  

 Există mai multe tipuri de lucru mecanic, care vor fi analizate în continuare. 

 

 Lucrul mecanic de dilatare, reprezintă energia mecanică produsă prin mărirea 

volumului sistemului termodinamic, sau consumată pentru reducerea acestuia. Această formă 

de lucru mecanic, prezintă aplicaţii şi se manifestă la destinderea şi comprimarea gazelor (de 

exemplu în cilindrii maşinilor termice). Lucrul mecanic de dilatare poate fi analizat cu ajutorul 

exemplului prezentat în figura alăturată. 

 

 
Schemă pentru analiza lucrului mecanic de dilatare 

 

 Lucrul mecanic de dilatare elementar (δL) care se produce la transformarea elementară 

(infinitezimală, infinit mică) (dx), se determină cu relaţia: 

δL = F·dx = p·S·dx = p·dV ; δl = p·dv 

 

 Lucrul mecanic de dilatare corespunzător transformării 1 – 2, se determină cu relaţia: 
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Lucrul mecanic de dislocare (de deplasare), reprezintă energia mecanică necesară 

pentru deplasarea unei cantităţi de fluid, la presiune constantă. Această formă de energie se 

manifestă în cazul sistemelor deschise, caracterizate prin schimb continuu de substanţă cu 

mediul ambiant. În aceste sisteme există întotdeauna procese de intrare şi ieşire a substanţei în 

şi din sistem. 

 

 
Schemă pentru analiza lucrului mecanic de dislocare 

 

 Lucrul mecanic de dislocare, se determină cu relaţia: 

Ld = F·x = p·S·x = p·V 

 

unde: 

S este suprafaţa secţiunii de intrare (ieşire) a substanţei în sistem. 

 

 Lucrul mecanic tehnic, reprezintă energia mecanică transmisă mediului ambiant, prin 

intermediul unui arbore, de către un sistem termodinamic deschis. 

 

 

 
Schemă pentru analiza lucrului mecanic tehnic 

 

 Lucrul mecanic tehnic, poate fi determinat cu ajutorul ecuaţiei conservării energiei 

(principiului 1 al termodinamicii) (neglijând variaţia energiei cinetice şi a energiei potenţiale): 

U1 + p1V1 + Q12 = U2 + p2V2 + Lt12 

Lt12 = U1 + p1V1 – U2 – p2·V2 + Q12 = H1 – H2 + Q12 

lt12 = h1 – h2 + q12 

δLt12 = dH + δQ12  

δlt12 = dh + δq12 

 

Intrare 

Ieşire 

Lt12 

Q12 

U1+p1V1=H1 

U2+p2V2=H2 

Sistem deschis 

(p) 

Intrare 

Ieşire 

x
 



Principiul I al termodinamicii pentru sisteme termodinamice închise 
 

 Principiul I al termodinamicii, reprezintă principiul sau legea conservării energiei şi se 

referă la transformarea energiei dintr-o formă în alta. În termotehnică sunt studiate ca forme 

de transfer energetic, în principal căldura şi lucrul mecanic. 

 Se consideră că un sistem termodinamic închis, ca cel din figura alăturată îşi modifică 

starea termodinamică din starea iniţială 1 în starea finală 2, datorită interacţiunilor cu mediul 

ambiant, sub formă de căldură Q12 şi de lucru mecanic L12, producând o modificare a energiei 

interne a sistemului de la U1 la U2.  

 

 
Reprezentarea grafică a principiului 1 al termodinamicii pentru sisteme închise 

 

 Din punct de vedere matematic, ecuaţia principiului 1 al termodinamicii se scrie sub 

forma: 

Q12 - L12  = U2 - U1 [J] [kJ] 

 Pentru unitatea de cantitate de substanţă, ecuaţia principiului 1 al termodinamicii se 

scrie sub forma: 

q12 - l12  = u2 - u1 [J/kg] [kJ/kg] 

unde:  

q = Q/m; l=L/m; u=U/m. 

 În formă diferenţială (pentru modficări infinit mici), se pot scrie ecuaţiile: 

δQ – δL = dU; δq – δl = du 

 

 În cazul în care sistemul se deplasează în spaţiu şi îşi modifică viteza de la w1 la w2, 

respectiv înălţimea faţă de o poziţie de referinţă, de la z1 la z2, ecuaţia principiului 1 al 

termodinamicii se scrie sub forma. 
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Termenii nou adăugaţi, au semnificaţia variaţiei energiei cinetice, respectiv variaţiei 

energiei potenţiale. 

Pentru unitatea de cantitate de substanţă, se obţine: 
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 Cu ajutorul acestor ecuaţii, pot fi rezolvate toate aplicaţiile tehnice pentru sisteme 

închise, care presupun calcule referitoare la schimburile de energie. 

Sistem închis 

U2 – U1 Q12 L12 



Principiul I al termodinamicii pentru sisteme termodinamice deschise 
 

Se consideră că un sistem termodinamic deschis, ca cel din figura alăturată, îşi 

modifică starea termodinamică datorită interacţiunilor cu mediul ambiant, sub formă de 

căldură şi de lucru mecanic, producând o modificare a nivelului energetic al sistemului.  

 

 
Reprezentarea grafică a principiului 1 al termodinamicii pentru sisteme deschise 

 

 Din punct de vedere matematic, principiul 1 al termodinamicii se poate scrie sub 

forma: 

Q12 – Lt12 = (U1 – U2) + (p1V1 – p2V2) + 
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 + g(z1 – z2) [J/kg]; [kJ/kg] 

δQ – δLt = dU + d(pV) + mwdw + mgdz = dH + mwdw + mgdz 

δq – δlt = du + d(pv) + wdw + gdz = dh + wdw + gdz 

 

 Dacă se împart aceste relaţii la timp, se pot obţine ecuaţiile principiului 1 al 

termodinamicii, pentru sisteme deschise, sub formă de puteri: 

12Q  – P12 = m [( u1 – u2) + (p1v1 – p2v2) + 
2

ww 2
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 + g(z1 – z2)] [W] [kW] 

 

unde: 

- 12Q  este puterea termică introdusă în sistem; 

- P12 este puterea mecanică obţinută la arborele sistemului; 

- m  este debitul masic de substanţă care parcurge sistemul. 

 
Observaţie:  

În numeroase situaţii în loc de putere termică, se utilizează noţiunea de sarcină termică sau flux termic, din 

considerente istorice care ţin seama de tradiţia utilizării acestor termeni.  

Acest curs promovează utilizarea noţiunii de putere termică, pentru uniformitate de terminologie, cu alte 

discipline tehnice care studiază alte forme de energie, decât căldura. 
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Aplicația 1 

 

Un corp din oțel, cu masa de 1 kg și aflat la temperatura de 100 °C, este introdus în 1 kg de 

apă aflată la temperatura de 20 °C. Să se determine temperatura de echilibru. 

 

 
 

Rezolvare: 

 

Corpul din oțel, aflat la temperatură mai mare decât apa, cedează căldură apei, care primește 

căldură, până când temperaturile celor două corpuri, devin egale. 

 

Căldura cedată de corpul din oțel (Q1 [kJ]) se determină cu relația: 

 
 

Căldura primită de apă (Q2 [kJ]) se determină cu relația: 

 
 

Ecuația de bilanț energetic (principiul 1 al termodinamicii), pentru sistemul termodinamic 

alcătuit din cele două corpuri, se scrie sub forma: 

 
 

Făcând înlocuirile rezultă temperatura finală: 

 
 

Făcând înlocuirile, rezultă t = 28 °C 

 

 

Aplicația 2 

 

Să se rezolve aplicația 2 în condițiile în care corpul din oțel, cade în apă de la 10 m înălțime. 

Se consideră că accelerația gravitațională este g = 10 m/s2. 

 

Rezolvare: 

 

În acest caz, corpul din oțel, participă la bilanțul energetic (principiul 1 al termodinamicii), pe 

lângă căldură, cu energia potențială (Ep [kJ]), care se poate calcula cu relația: 

 
 
Observații:  

- Relația se împarte la 1000, deoarece altfel, valoarea energiei potențiale, ar fi exprimată în J, în loc de kJ. 

- Valoarea energiei potențiale (în cazul considerat) este foarte mică și practic nu influențează rezultatul 

final. 

m1; c1; t1 m2; c2; t2 t 



 

Aplicația 3 

 

Să se rezolve aplicația 1 în condițiile în care apa are temperatura de -10 °C. 

 

Rezolvare: 

 

La -10 °C apa se găsește în stare solidă (gheață). 

 

În cazul general, căldura preluată de gheață, determină: 

- întâi încălzirea acesteia până la temperatura de 0°C (Q21 [kJ]),  

- apoi topirea gheții (Q22 [kJ]) când gheața absoarbe căldura latentă de topire (lt [kJ/kg]) 

și se transformă în apă lichidă, 

- apoi încălzirea apei până la temperatura finală (Q23 [kJ]). 

Q21 = m2·cg·(0 – t2); Q22 = m2·lt; Q21 = m2·cl·(t – 0) 

unde: 

- cg = 2.05 kJ/kgK, este căldura specifică a apei solide (gheață)  

- cl = 4.18 kJ/kgK, este căldura specifică a apei lichide [kJ/kgK] 

- lt = 334 kJ/kg, este căldura latentă de topire a apei (la trecerea din solid în lichid) 

 

Pot să existe mai multe situații posibile: 

- Gheața se încălzește, dar nu ajunge la temperatura de topire (0 °C) 

- Gheața ajunge la 0 °C, dar nici măcar nu începe să se topească 

- Gheața ajunge la 0 °C, dar se topește doar parțial 

- Gheața se topește integral, dar rămâne la 0 °C 

- Gheața se topește integral și apoi se încălzește până la temperatura finală 

 

Cu valorile considerate, gheața se topește parțial.  

- 79 g (0.079 kg) se transformă în apă lichidă, iar restul rămâne sub formă de gheață.  
- Prin răcirea oțelului de la 100 °C până la 0 °C, acesta cedează 47 kJ.  

- Pentru încălzirea de la -10 °C până la 0 °C, gheața consumă 20.5 kJ.  

- Diferența (47 – 20.5 = 26.5 kJ), poate să topească doar cantitatea de gheață menționată. 

Dacă masa corpului din oțel este de 0.1 kg, gheața se încălzește până la -7.5 °C, deci sub 

temperatura de topire (0 °C). 

Dacă masa corpului din oțel este de 10 kg, gheața se topește integral, iar apa rezultată se 

încălzește până la 13 °C. 

 

 


