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REZUMAT. Identificarea de noi domenii pentru implementarea utilizării energiei solare de nivel termic mediu este  un obiectiv 
permanent al cercetătorilor şi inginerilor din energetica solară, atât din motive de economie a combustibililor clasici, cât şi pentru a 
obţine o calitate superioară a mediului ambiant printr-o atitudine prietenoasă faţă de natură. Bitumul este un material utilizat în 
cantităţi mari în construcţia de drumuri şi autostrăzi. Proprietăţile sale mecanice şi termice crează posibilitatea de a fi preîncălzit în 
instalaţii termosolare, cu economii importante de combustibili clasici. La Departamentul de  Bazele Fizice ale Ingineriei au fost 
construite două instalaţii experimentale pentru studiul în condiţii naturale a fenomenelor implicate, iar pe baza rezultatelor obţinute  s-a 
amenajat o staţie  industrială  destinată aceluiaşi scop. Se prezintă unele  rezultate ale măsurătorilor efectuate în cele  trei cazuri. 
 

Keywords:  
 
ABSTRACT. Identification of new domains for implementation of moderate level thermal applications of solar energy is a permanent 
goal for researchers and engineers. The reasons are not only for economy of classical fuels but also for a higher quality of the 
ambient and a friendly attitude towards nature. Bitumen is a material used în large quantities for construction of roads and highways. 
Its thermal and mechanical properties create the possibility to be preheated în solar installations, with relevant economies of classical 
fuels. Two experimental installations have been built within the Department of Physical Basis of Engineering for the study, în natural 
conditions, of phenomena involved and results have been used for the construction of an industrial station with this purpose. Results 
of measurements performed în the three situations are presented. 
 

Cuvinte cheie: bitum, anvelope de sticlă, eficienţă, efect de seră. 
 

1. INTRODUCERE 

Utilizarea extensivă a energiei solare este posibilă 
prin identificarea de noi domenii ale activităţii ingine-
reşti pentru care este oportună implementarea instalaţiilor 
termosolare de nivel termic relativ redus, ieftine şi 
eficiente. O motivaţie imediată este aceea că instalaţiile 
termosolare de temperatură relativ joasă (50- 80 0C) 
funcţionează cu cele mai mari randamente (40-50%) şi, 
în general, sunt simple din punct de vedere constructiv 
şi se pot adapta la situaţiile cele mai diverse. 

Prin înlocuirea parţială a combustibililor clasici 
pentru încălzire se fac economii şi, în plus, se reduc şi 
noxele inerente procesului de ardere, adăugându-se, ca 
element gratuit, îmbunătăţirea calităţii mediului ambiant. 

Bitumul este unul din componentele utilizate la 
prepararea unora dintre mixturile asfaltice necesare con-
strucţiei de şosele şi autostrăzi; cantităţile folosite fiind 
în general foarte mari, materialul este depozitat în 
bataluri de mare capacitate de unde, pentru a putea fi 
extras, trebuie fluidizat prin încălzire. Se identifică trei 
secvenţe în procesulde fluidizare: 

a) încălzirea până la temperaturi de 50-650C pentru 
a-l trece din stare solidă într-o stare fluidă; 

b) continuarea procesului de încălzire până la tem-
peraturi de 100-125oC pentru a fi extras şi a fi amestecat 
în mixtura asfaltică; 

c) menţinerea, în perioadele inactive, a nivelului ter-
mic obţinut în rezervor sau batal, pentru a nu se folosi 
iarăşi o cantitate mare de clădură la fluidizarea sa. 

Bitumul are următoarele valori medii ale principale-
lor mărimi ce caracterizează proprietăţile sale: 

– penetraţia la t = 25oC este de 0.0085 m; 
– punctul de înmuiere este de 47.5oC; 
– ductilitatea la t = –250C este de 1.30 m; 
– punctul de rupere este de -19oC; 
– densitatea la t = 25oC este de 1050 kg/m3. 

Temperatura de înmuiere relativ scăzută (fluidiza-
rea) crează posibilitatea ca prima secvenţă din procesul 
de încălzire a bitumului să fie realizată în instalaţii 
termosolare. 

În cadrul Departamentului de Fizică de la Universi-
tatea „Politehnica” din Timişoara au fost efectuate pe 
parcursul mai multor ani cercetări relativ la problema 
fluidizării bitumului folosind energia solară; studiile au 
fost publicate în reviste din România (8 lucrări) şi în 
Renewable Energy UK ( o lucrare). 

Lucrarea [1] prezintă instalaţia industrială pentru 
preîncălzirea bitumului folosind energia solară, aflată în 
localitatea Săcălaz (Jud.Timiş), construită de specialiştii 
universităţii pentru Direcţia Regională de Drumuri şi 
Poduri Timişoara. 

Lucrarea [2] prezintă o instalaţie industrială cu ace-
laşi scop, pentru un batal de mare capacitate ( 3·104 kg). 

Lucrările [3..6] prezintă principalele caracterisici ale 
instalaţiilor solare construite şi studiate la Departamen-
tul de Fizică, destinate încălzirii bitumului. 

Lucrarea [7] prezintă rezultatele studiului relativ la 
posibilitatea încălzirii bitumului aflat în rezervoare 
cilindrice, folosind energia solară. 

Lucrările [8, 9] prezintă câmpul termic, respectiv stra-
tificarea termică, în masa de bitum încălzit cu aport solar. 

Lucrarea de faţă prezintă o sinteză a rezultatelor din 
cercetările publicate şi o extindere pe baza unor noi 
măsurători, efectuate în condiţii naturale. 

2. INSTALAŢII DE LABORATOR 
DESTINATE STUDIULUI ÎN CONDIŢII 
NATURALE 

Instalaţiile de laborator prezentate în continuare au 
fost concepute şi construite la Departamentul de Fizică 
de la Univ. „Politehnica” din Timişoara, cu scopul de a 
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evalua contribuţia solară la încăzirea bitumului din 
diverse tipuri de rezervoare utilizate în practică. 

 
Instalaţie cu anvelopă de sticlă semicilindrică. 

Instalaţia este prezentată în figura 1 [2,3,5,6,] şi cuprin-
de următoarele piese: un cilindru din tablă de fier – 1, 
vopsit în negru, suportul pentru anvelopă – 2, suport 
izolator termic pentru cilindru – 3, anvelopă din lamele 
de sticlă – 4, termometru – 5 (măsoară Tc temperatura 
din colector şi Ta temperatura ambiantă), dispozitiv 
pentru modificarea unghiului de înclinare a axei rezer-
vorului cilindric faţă de planul orizontal – 6. 

Rezervorul conţine M = 6,4 kg bitum, are dimensi-
unile: lungimea l = 0,30 m, diametrul d = 0,15 m şi 
masa proprie m = 1,17 kg. Instalaţia a fost orientată cu 
axa principală pe direcţia sud. Eroarea de măsurare a 
temperaturii a fost de 0,50C. 
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Fig. 1. Instalaţie cu anvelopă de sticlă semicilindrică 
destinată studiului experimental al fluidizării bitumului  

în condiţii naturale: 
a – secţiune transversală; b – secţiune longitudinală;  

Solaris-1: albedometru. 
 

Instalaţie cu anvelopă din cărămidă şi sticlă. 
Această instalaţie ţine seama, prin structura sa, de felul 
cum sunt construite batalurile de mare capacitate pentru 
bitum; ea este redată în figura 2,a şi 2,b [2,3,7,8]; faţă 
de un batal obişnuit instalaţia are o serie de modificări 
impuse de scopul de măsurători propus. Instalaţia are 
unii pereţi din cărămidă – 1, un rezervor metalic vopsit 
în negru – 2, placa de sticlă – 3 cu aria de 0,304 m2 
înclinată la 300 faţă de planul orizontal, oglinda – 4 

înclinată la 700 faţă de planul orizontal, oglinda verti-
cală – 5 aşezată pe peretele de nord, placa de sticlă – 6 
aşezată vertical pe peretele de sud al incintei, vopsit în 
negru, o placă de sticlă – 7 încastrată în peretele de sud, 
termometrul – 8. Rezervorul cilindric are generatoarea 
l = 0,51 m, diametrul d = 0,255 m, masa m = 10 kg şi 
conţine M = 25,15 kg de bitum. Sondele termometrului 
sunt amplasate în bitum conform schemei din figura 2,b: 
distanţele dintre şirurile verticale de sonde sunt x = 127,5 
mm iar dintre şirurile orizontale sunt y = 63,7 mm. Axa 
rezervorului este pe direcţia est–vest. Originea axelor 
pentru numerotarea sondelor (i,j) este vârful capătului 
superior de est al rezervorului (fig. 2,b). Pereţii de est, 
vest şi sud sunt construiţi din cărămidă pe înălţimea d/2 
(fig. 2,a); pe zidul din cărămidă sunt aşezate plăci din 
sticlă. Conform cu figura 2,a, părţile inferioare ale pere-
ţilor de sud, este şi vest sunt pasivi, părţile superioare 
sunt cele care crează efectul de seră necesar procesului 
de încălzire. 
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Fig. 2. Instalatia cu anvelopă de cărămidă şi sticlă pentru 

fluidizarea bitumului: sectiune transversala – a, schema cu plasarea 
sondelor termometrului (i,j) – b, Solaris1-albedometru. 
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3. REZULTATE EXPERIMENTALE 

Rezultate experimentale în cazul instalaţiei cu an-
velopă semicilindrică din sticlă. Temperaturile orare 
în bitum tbk, cea ambientală tak precum şi intensitatea 
radiaţiei solare Ik, prezentate în continuare, au fost 
măsurate în intervalul orar 09 – 17 ale zilelor de 5, 10, 
15, 20, 25, 30 din luna iulie 2003. S-au calculat mediile 
aritmetice orare ale temperaturilor pentru a defini ziua 
medie a lunii iulie 2003 studiată. În tabelul 1 se prezintă 
variaţiile medii ale temperaturii bitumului tbi [oC] şi ale 
temperaturii ambiante ta [oC] pentru luna iulie. Se 
constată că temperatura bitumului atinge valoarea de 
58oC la ora 3 pm iar diferenţa faţă de temperatura 
ambiantă este de 28oC. 

Căldura utilă pentru încălzirea bitumului şi a rezer-
vorului metalic s-a calculat cu relaţia : 

 Qu = (MּCbi + mּCFe )Δt   (1)          

în care: Cbi [J/kg.K] este căldura specifică a bitumului; 
CFe [J/kg.K] – căldura specifică a fierului din care este 
construit rezervorul; Δt – diferenţa dintre temperatura 
maximă a bitumului şi temperatura sa iniţială. 

Cantitatea de energie solară incidentă pe colector 
Qinc [J] s-a calculat cu relaţia: 

 Qinc= 3600ּAcּ
1

n

k
k

I
=

∑     (2) 

În relaţia (2), Ac [m2] este aria secţiunii eficace a 
rezervorului orientat spre sud (Ac = l·d), k este numărul 
de ordine al măsurătorii, n este numărul de măsurători, 
Ik este intensitatea radiaţiei solare la ora indicată de 
numărul de ordine k. 

Eficienţa colectorului s-a calculat cu relaţia: 
 η = Qu/ Qinc.    (3) 
Pentru situaţia prezentată în lucrare randamneutl 

conversiei a fost η = 25%. 
 

Tabelul 1. Valorile orare (tbk) , (tak) , (Ik) şi randamentul 
 

Interval orar Δτ [h] 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 
<tb,k> [oC] 21,0 24,5 30,0 36,0 42,5 47,5 50,5 54,0 56,5 56,5 53,5 
<ta,k> [oC] 18,5 19,5 21,0 24,5 26,5 28,5 30,0 32,5 32,5 31,0 28,5 

<Ik> [W/m2] 344 438 760 863 978 960 747 684 431 386 297 
η [%] 25 

 
Rezultate experimentale obţinute la instalaţia cu 

anvelopă din cărămidă şi sticlă. Temperaturile orare 
în bitum şi din mediul ambiant au fost măsurate în 
intervalul orar 09 – 17 ale zilelor de 5, 10, 15, 20, 25 şi 30 
din luna august 2003. S-au calculat mediile aritmetice 
orare pentru ziua medie a lunii august 2003. Termenul 
general al temperaturilor în bitum este tij unde i = 1, 2, 
3, j = 1, 2, 3 (fig. 2,b). În figura 3 se prezintă distribuţia 
temperaturilor medii în bitum la ora 04 pm pentru 
luna august 2003. Figura 3 arată că, la sfârşitul zilei, 
temperaturile cele mai mari sunt atinse în straturile 
superioare din apropierea peretelui metalic receptor al 
radiaţiei solare [7,8]. 
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Fig. 3. Distributia temperaturilor, ti,j [oC], la ora 04 pm,  
august 2003. 

Pentru calculul eficienţei energetice a instalaţiei s-a 
procedat astfel: 

– cantitatea de energie incidentă pe suprafaţa 
colectoare în timpul τ s-a calculat cu relaţia: 

 Qinc,k  =  Iinc,k ּAc ּτ     (4) 
unde Ac =  l .d [m2] este suprafaţa eficace (aparentă) a 
rezervorului cilindric iar τ  = 3600 s; 

– volumul rezervorului a fost înpărţit în n  =  9 
celule, fiecare cu masa Mij de 2.,79 kg; 

– cantitatea de căldura schimbată în timpul τ de către 
o celulă este 

 Qi,j,k  = ( Mi,j Cbi + mi,j CFe )ּΔti,j,k   (5) 
unde Δti,,j,k are semnul plus dacă temperatura celulei 
creste în timpul dat, sau minus dacă temperatura celulei 
scade în timpul dat, iar mij este masa de tablă de fier 
aferentă fiecărei celule, cu mij  =  1,11kg. 

– randamentul instalaţiei la ora dată s-a calculat cu 
relaţia: 

 ηk  =  Qi,j,k / Qinc,k.    (6) 
Variaţia orară a eficienţei este redată în figura 4.  

Eficienţa este minimă în intervalul orar 09 – 10 şi 
anume de 3,8% şi este maximă în intervalul orar 14 – 
15, cu valoarea de 7,8%. 



MANAGEMENT CALITATE-MEDIU 

Buletinul AGIR nr. 2-3/2009 ● aprilie-septembrie 74 

 

1 2 3 4 5 6 7 8
0 

3 

6 

9 

12 

15 

18 

k 

η [%] 

 
 

Fig. 4. Variaţia orară a eficienţei la instalaţia cu anvelopă de 
cărămidă şi sticlă. 

 
Experimentele efectuate pentru a studia oportunitatea 

de a se folosi energia termosolară pentru preîncălzirea 
bitumului arată o serie de particularităţi ale procesului 
fizic, deşi este vorba tot de o manifestare a efectului de 
seră. Ele sunt generate de proprietăţile termice ale bitu-
mului, de geometria instalaţiei şi de condiţiile de mediu. 
Astfel: 

– căldura se propagă foarte lent de la straturile aflate 
în contact cu partea însorită (deci mai caldă) a rezer-
vorului, spre interior, din cauza conductivităţii foarte 
mici a substanţei cât şi pentru că bitumul se află în stare 
solidă şi nu există curenţi de convecţie; 

– pereţii verticali ai rezervorului (bazele cilindrului) 
primesc radiaţie numai jumătate de zi şi sub unghiuri 
din ce în ce mai nefavorabile pe măsură ce Soarele se 
apropie de zenit; 

– de la platforma de beton, pe care se află instalaţia, 
căldura se propagă, de asemenea, lent spre părţile in-
ferioare ale rezervorului. 

Dimineaţa, la pornirea instalaţiei -şi a măsurătorilor– 
temperatura bitumului este mai ridicată decât cea ambi-
antă, straturile interioare fiind mai calde decât cele 
marginale. Deşi straturile superioare încep să se încăl-
zească sub efectul radiaţiei solare, straturile inferioare, 
mai calde, continuă să se răcească. Căldura pierdută de 
bitum se propagă spre mediul ambiant şi spre straturile 
mai reci. Acest proces complex face ca eficienţa medie 
orară a instalaţiei să aibe forma indicată în figura 4.  

Soluţiile experimentale adoptate – şi care nu pot fi 
utilizate în practică, la dimensiuni mari- ne-au atras 
atenţia asupra complexităţii fenomenului termic. De aici 
rezultă forma ce trebuie adoptată pentru o instalaţie 
solară de mare capacitate, izolaţia aplicată şi felul în 
care se va folosi la maxim efectul de seră. 

4. INSTALAŢIA SOLARĂ DE LA SĂCĂLAZ 
(JUD. TIMIŞ) PENTRU PREÎNCĂLZIREA 
BITUMULUI 

Instalaţia industrială este prezentată în figura 5; ea a 
fost amenajată pe o instalaţie clasică preexistentă la 
care, din păcate, din lipsa resurselor, nu au fost făcute 
măsurători anterioare amenajărilor solare. Tempera-
turile au putut fi măsurate numai în interiorul capcanei 
solare (în aer) între acoperişul din sticlă şi suprafaţa 
liberă a bitumului. Volumul de aer al capcanei solare a 
fost de 300 m3

 iar suprafaţa amenajată pentru produce-
rea efectului de seră a fost de 300 m2. Elementele 
principale din figura 5 sunt: 

1 – captator solar plan confecţionat din sticlă; 
2 – acoperişul din tablă neagră; 
3 – ţevi metalice implantate în bitum, folosite la 

încăzirea clasică; 
4 – compartiment umplut cu bitumen; 
5 – schimbător de căldură cu ulei pentru preîncăl-

zirea în sistem clasic până la (90–100)oC; 
6 – tanc pentru încălzirea bitumului la (100 – 150)0C 

pentru a fi folosit ; 
7 – site metalice cu distanţa dintre ele de 0,5 m; 
8 – termometre; 
A1 A2 marchează suprafaţa liberă a bitumului. 
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Fig. 5. Schema de principiu a instalaţiei industriale clasice, cu unele 
modificări, pentru a se folosi şi preîncălzirea solară a bitumului. 

 
În mod clasic, batalul în care este depozitat bitumul 

este încălzit în două etape: în prima, căldura este trans-
misă de la schimbătoarele de căldură cu ulei (5) şi de la 
tuburile verticale (3) în care se arde motorină sau 
păcură, către bitum; se atinge astfel temperatura de (90 -
100)oC, suficientă pentru ca bitumul să ajungă în tancul 
(6); aici se produce a doua etapă de încălzire, până la 
temperatura de (150-170)oC, necesară la prepararea 
mixturilor asfaltice. 
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Cantitatea de căldură necesară pentru a menţine 
cald, timp îndelungat, bitumul din batal poate fi 
diminuată folosind energia solară cu soluţia propusă, 
care permite obţinerea unei temperaturi de (50-55)oC 
prin acumulare succesivă. Acoperişul de sticlă con-
struit peste cel de tablă reduce pierderile termice pe 
durata nopţii şi determină efectul de seră în timpul 
zilei. În tabelul 2 prezentăm variaţia orară a tempe-
raturii ambiante şi a celei din batal, în zona capcanei 
solare. Măsurătorile au fost efectuate cu instalaţia 
clasică deconectată. 

 
 

Tabelul 2. Temperaturi medii 
 

Ora (h) 9:30 10:30 12:30 14:30 16:30 18:30 
<ta> [oC] 27–5 28–5 34–0 35–0 33–5 31–0 
<tcapcana> 

[oC] 
38–0 47–5 55–5 56–5 55–0 52–5 

 
Temperatura medie maximă în capcana solară este 

cu 270C mai mare decât cea ambiantă. 

5. DISCUŢII ŞI PERSPECTIVE 

Rezultatele obţinute cu ajutorul instalaţiilor de la-
borator amplasate în condiţii naturale evidenţiază faptul 
că bitumul poate fi încălzit până la temperaturi de (50 - 
65)oC cu ajutorul energiei solare, valori situate peste 
temperatura sa de înmuiere. 

Câmpul termic din masa de bitum încălzit solar este 
influenţat de radiaţia solară şi de geometria instalaţiei. 

Eficienţa conversiei termosolare a instalaţiilor de 
laborator folosite a fost de (8-25)%. 

Instalaţiile existente, sau cele ce se construiesc, pot 
fi amenajate suplimentar cu cheltuieli reduse, întrucât 
cele orientate spre sud au randamente comparabile cu 
instalaţiile de laborator aliniate cu axa principală pe 
direcţia est-vest. Raportul mult prea mare între dimen-
siunile unui batal şi cel al instalaţiilor experimentale 
folosite nu permite să se extrapoleze rezultatele 
măsurătorilor altfel decât ca valori orientative, nu se pot 
utiliza metode de similitudine. În plus, la instalaţia 
experimentală cu bazin din cărămidă au fost adăugate 
pe parcursul măsurătorilor suprafeţe din sticlă, oglinzi 
etc. ce nu pot fi, în niciun caz, amplasate în cazul 
batalurilor industriale. 

Proiectarea şi construcţia corespunzătoare a bataluri-
lor, folosindu-se o capcană solară precum şi o bună 
izolaţie termică, permit să se asigure: 

– încălzirea stratului superior de bitum până la 
fluidizarea sa, fără aport de combustibili clasici; 

– scurgerea bitumului din rezervorul principal în 
tancul de încălzire înaltă, unde se folosesc combustibili 
clasici; 

– stocarea energiei termice în perioadele fără insola-
ţie (nocturne sau în zilele noroase) astfel încât o bună 
parte a căldurii necesare să nu se mai obţină prin 
consumarea de combustibili clasici; 

– reducerea poluării în zonele de preparare a mixtu-
rilor asfaltice, cu efecte benefice atât asupra mediului 
cât şi a personalului ce deserveşte aceste instalaţii. 
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