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INTRODUCERE

Principiile etice de mediu în industria construcțiilor trebuie să ia în
considerare o legătură strânsă între natură și construcții o armonizare a
dezvoltării societății umane în contextul a tot ceea ce presupune natura.
Protejarea mediului este un deziderat esențial ce ar trebui să asigure
păstrarea vecinătăților mediului natural și obținerea de avantaje economice
din scăderea costului materialelor de construcție și creșterea eficienței
energetice. O industrie a construcțiilor sustenabilă ar trebui să țină cont de
problemele de mediu, precum consumul resurselor naturale, poluanții și
consumul excesiv de energie, ceea ce înseamnă a lucra simultan pe trei
direcții interdependente: social, mediu și economic (Króll, 2016). Oamenii
ar trebui să protejeze mediul natural și să aibă grijă cum utilizează resursele
existente, astfel încât generațiile viitoare să se bucure de aceste beneficii
cel puțin în același fel precum generațiile din ziua de azi. Fiecare dintre noi
ar trebui să-și cunoască obligațiile și responsabilitățile pentru protejarea
mediului și utilizarea responsabilă a resurselor naturale, o conduită morală
adecvată fiind susținută de legile și standardele în domeniu (Na, 2013).
4
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Betonul este un material predominant utilizat în industria
construcțiilor, a cărui cerere estimată este în continuă creștere. Procesele
de obținere a componentelor sale sunt poluante, în special prin prisma
emisiilor de gaze cu efect de seră. Industria cimentului este, în mod cert, o
industrie care determină probleme de mediu și de sănătate peste tot în lume,
în pofida dezvoltărilor aferente proceselor tehnologice. Emisiile din
procesele de producție ale cimentului degradează calitatea aerului și
conduc la poluarea mediului. Industria cimentului contribuie la încălzirea
globală și la schimbările climatice, fiind una din cele mai importante
industrii responsabile de emisiile majore de gaze cu efect de seră.
Fabricarea betonului implică, de asemenea, utilizarea de agregate minerale
naturale ce se constituie într-o categorie epuizabilă de resurse naturale.
Datorită creșterii cererii de beton la nivel global, a devenit tot mai
evidentă necesitatea producerii unui astfel de material mai prietenos cu
mediul, ecologic.
Betonul ecologic este, cel mai adesea, rezultatul utilizării unor
materiale din categoria deșeurilor de origine vegetală, animală sau
industrială, ca înlocuitori parțiali sau totali ai cimentului, nisipului și/sau
agregatelor sau acel beton al cărui proces de producție nu afectează
semnificativ mediul înconjurător. Producția sa a devenit o necesitate în
contextul provocărilor legate de protejarea mediului și a sănătății
viețuitoarelor.
Ecologizarea betonului prin substituția cimentului a cunoscut mai
multe variante, cele mai importante făcând referire la înlocuirea cimentului
cu metacaolin, silice ultrafină și / sau cenușă zburătoare. Astfel de
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înlocuiri sunt benefice, atât din prisma reducerii emisiilor de gaze cu efect
de seră ce rezultă în urma proceselor de obținere a cimentului, ori a
reducerii prafului rezultat ce are un conținut important de metale grele (As,
Cd, Pb, Hg, Cr, Cu, Ni, Zn), cât și din prisma obținerii unui beton
caracterizat printr-o lucrabilitate și rezistență mai bune.
Cimentul, conform SR EN 197-1:2011, este un liant de natură
hidraulică, format din particule anorganice fine, care se transformă într-o
pastă în reacție cu apa; această pastă se întărește în urma reacțiilor de
hidratare, menținându-și rezistența și stabilitatea chiar și în condiții de
umiditate 100%.
Obținerea cimentului este un proces semnificativ poluator,
extragerea materiilor prime utilizate în fabricarea sa, în special a calcarului,
fiind responsabilă de 65% din totalul emisiilor de dioxid de carbon generate
în atmosferă de această industrie. Restul de 35% emisii de dioxid de carbon
se consideră a fi datorate arderii combustibililor fosili în vederea
descompunerii calcarului în timpul procesului de obținere a cimentului (Ali
și col., 2015). Unele studii au arătat că emisiile de dioxid de carbon pot fi
egale și chiar mai mari de o tonă pentru fiecare tonă de ciment produs
(Błaszczyński și Król, 2015). Deși betonul conține doar 9-13% ciment,
energia utilizată pentru producerea cimentului reprezintă 92% din totalul
energiei consumate pentru obținerea betonului (Kubba, 2012).
Substituția cimentului cu metacaolin și silice ultrafină este rar
practicată, în special datorită costurilor ridicate ale acestor substituenți.
Oricum, înlocuirea cimentului cu metacaolin (30%) și silice ultrafină
(10%) a fost raportată ca benefică pentru creșterea proprietăților de lipire
6
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de interfață dintre fibrele naturale utilizate în masa betonului și pasta de
ciment. Silicea ultrafină se utilizează ca înlocuitor parțial al cimentului în
special în cazul betoanelor cu performanțe ridicate în privința proprietăților
mecanice și a durabilității; cel mai bun efect a fost raportat la un procent
de înlocuire de 15% din cantitatea cimentului, însă, datorită costurilor sale
ridicate, poate fi utilizată până la 5% din volumul liantului (Walczak și col.,
2015). Pe de altă parte, folosirea de cenușă zburătoare ca înlocuitor parțial
al cimentului reprezintă o alternativă de ecologizare a betonului bine
reglementată. Procentul de înlocuire a cimentului cu acest subprodus
industrial este, de obicei, de până la 30%; chiar și așa, industria betonului
este responsabilă de consumarea unei cantități foarte mici din acest reziduu
poluator al mediului ambiant (între 7 și 25% din cantitatea totală) (Glazer
și col., 2011; Sijakova-Ivanova și col., 2011). Badur și Chaudhary (2008)
a demonstrat că substituirea în amestecul de beton a 15-35% din cantitatea
de ciment cu cenușă zburătoare conduce la creșterea rezistenței betonului
obținut, îmbunătățește reacția la acțiunea sulfaților, scade permeabilitatea,
reduce necesarul de apă și îmbunătățește lucrabilitatea. Toate aceste
beneficii au fost raportate și în cazul utilizării de silice ultrafină ca material
cimentos (pozzolanic) în beton. Dacă cantitatea de cenușă zburătoare este
egală sau mai mare decât cea de ciment, atunci pot fi obținute rezistențe la
compresiune comparabile cu cele ale betonului convențional (Ignjatović și
col., 2016). Adăugarea cenușii zburătoare poate duce la obținerea betonului
autocompactant, fiind redus astfel necesarul de aditivi super-plastifianți
(Sua-iam și Makul, 2015).
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În esență, utilizarea de materiale puzzolanice (cimentoase) ca
înlocuitori parțiali ai cimentului în beton contribuie la reducerea poluării
mediului prin limitarea deșeurilor lor din gropile de gunoi, în paralel cu
reducerea cantității de clincher produs (materie de bază în obținerea
cimentului) și, în acest fel, a cheltuielilor cu materialele folosite în
realizarea construcțiilor (Huntzinger și Eatmon, 2009).
Fără îndoială, sustenabilitatea în construcții nu se leagă doar de
ecologizarea betonului prin substituția cimentului; utilizarea agregatelor
vegetale ori animale reprezintă, de asemenea, o alternativă viabilă de
ecologizare a betonului (Grădinaru și col., 2019).
Cercetările din ultimii ani au demonstrat numeroase beneficii ale
introducerii materialelor naturale în compoziția betonului, precum:
scăderea costurilor de producție și ale produsului finit, reducerea greutății
sale, utilizarea unor resurse regenerabile, o izolare termică și fonică mai
bună față de cea a materialelor tradiționale. În ansamblul lor, materialele
naturale, indiferent de tipul lor, sunt mai ieftine, mai ușoare și mai
prietenoase cu mediul decât materialele compozite cu fibre de sticlă, de
exemplu; mai mult, materialele naturale sunt absorbanți fonici superiori,
multe materiale naturale, precum kenaful, inul, sisalul, cânepa, pluta, lâna
de oaie, bambusul sau fibrele de cocos, demonstrând proprietăți adecvate
ce le recomandă ca izolatori fonici în camere acustice sau ca bariere de
zgomot.
Ideea unui beton ecologic a devenit sustenabilă având în vedere și
alți câțiva factori ce includ o mai bună rezistență termică și la foc, rezistență
la impact îmbunătățită, lucrabilitate mai bună,
8
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compresiune ori diverse combinații ale acestora. Nu în cele din urmă,
betonul ecologic este un material revoluționar ce are ca efect o poluare a
mediului mult redusă comparativ cu betonul convențional, fiind folosite
deșeuri din diverse industrii.
Obținerea și utilizarea betonului ecologic nu are tradiție în industria
construcțiilor, însă poate deveni un pilon sustenabil al dezvoltărilor urbane
în condițiile în care orice înlocuire a materiilor prime naturale cu cele
regenerabile asigură o conservare mai bună a acestor resurse epuizabile în
timp. Fără îndoială, betonul convențional oferă rezistență structurii unei
clădiri, însă, prin extragerea constantă a materiilor prime necesare
producerii lui, este determinată epuizarea unor resurse naturale
neregenerabile, schimbări de peisaj și alterarea habitatului natural al
diferitelor specii de plante și animale (Grădinaru și col., 2019). Mai mult,
însăși procesele de obținere ale acestor materiale sunt poluante prin
consumurile ridicate de energie și emisiile de dioxid de carbon rezultate în
diversele etape tehnologice. De exemplu, utilizarea doar a unui procent de
5% cenușă zburătoare sau silice ultrafină ca înlocuitor al cimentului, a fost
raportată ca determinând o reducere cu aproximativ 75 x 106 t CO2, având
în vedere o producție globală anuală de ~ 1500 x 106 t CO2 (Anwar și
Roushdi, 2013). De asemenea, utilizarea agregatelor vegetale, precum cele
obținute din mărunțirea știuleților de porumb sau a tulpinilor de floarea
soarelui, conduce, pe lângă protejarea mediului ambiant prin reducerea
folosirii materiilor prime convenționale, la obținerea unui material finit cu
caracteristici îmbunătățite de izolare termică și fonică, mult superioare față
de cele ale materialului de bază. Aceasta se încadrează, de altfel, în
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cerințele din Codurile termice ale Uniunii Europene ca, începând cu anul
2020, consumul de energie al tuturor clădirilor noi să scadă de la 200 la 15
kwh/m2/an (Amziane și Sonebi, 2016). Alte avantaje ale utilizării unor
astfel de agregate decurg din costurile reduse legate de obținerea și
transportul lor, acestea fiind resurse locale și, cel puțin în cazul știuleților
de porumb, o rezistență a acestora la foc timp de aproximativ 5 minute, spre
deosebire de alte materiale izolatoare uzuale, precum polistirenul, care se
topește după câteva secunde de expunere directă la flacără (Pinto și col.,
2012a).
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CAP. 1. IMPACTUL PRODUCERII
BETONULUI ASUPRA MEDIULUI
ÎNCONJURĂTOR ȘI NECESITATEA
ECOLOGIZĂRII ACESTUIA

Betonul este un material utilizat în industria construcțiilor, a cărui
cerere estimată este în creștere, precum creșterea demografică anterior
menționată. Procesele de obținere ale componentelor sale sunt poluante, în
special din prisma emisiilor de gaze cu efect de seră, iar producția de
ciment generează suplimentar praf cu un conținut semnificativ de metale
grele (Grădinaru și col., 2017). Fabricarea betonului implică utilizarea de
agregate minerale naturale ce se constituie într-o categorie epuizabilă de
resurse naturale. Pentru a preveni epuizarea acestora, precum și a altor
resurse ce stau la baza obținerii altor componente ale betonului tradițional,
precum nisipul ori cimentul, în ultimii ani au fost utilizate diverse deșeuri,
precum cenușa zburătoare, zgura de furnal, silicea ultrafină, cenușile din
plante, precum cea din știuleți de porumb, cea din grâu sau cea din pleavă
de orez, perlit expandat, argilă expandată sau polistiren expandat, fibre
12

Managementul materialelor ecologice de construcții
Analiza utilizării unor agregate ușoare de origine vegetală ca materie primă în producerea betonului

PET, fibre de oțel, sticlă, plastic, materiale lignocelulozice sau deșeuri
agricole, ca alternative ale diferitelor componente ale betonului tradițional
(Grădinaru și col., 2018 a-e; Grădinaru, 2017; Șerbănoiu și col., 2017).
Deșeurile provenite din agricultură au devenit din ce în ce mai utilizate
datorită caracteristicilor îmbunătățite ale materialului obținut, în principal
în ceea ce privește izolarea termică și acustică, costurile mai scăzute și
protejarea mediului prin reducerea utilizării materiilor prime convenționale
(Oancea și col., 2018; Chabriac și col., 2016; Chabannes și col., 2015;
Faustino și col., 2015; Binici și col., 2014; Pinto și col., 2012a, Pinto și
col., 2012b).

1.1. Procesul de producție a cimentului și impactul
acestuia asupra mediului

Cimentul este o componentă extrem de importantă a betonului, iar
producția sa este o unitate de măsură a creșterii economice a oricărei țări
prin corelația direct proporțională cu nivelul de dezvoltare socială și
economică. Industria cimentului are o contribuție importantă în economia
Uniunii Europene prin intermediul celor douăzeci de milioane de locuri de
muncă generate și proporția de aproximativ 10% din Produsul Intern Brut
(Teixeira și col., 2016).
Producția cimentului constă în trei etape principale ce presupun: (i)
pregătirea materiilor prime, (ii) producția clincherului și (iii) producția
13
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propriu-zisă a cimentului. Calcarul, argila și alte materii prime sunt extrase
și transportate la fabrica de procesare unde sunt mărunțite până la nivel de
pulbere. Acestea sunt amestecate ulterior în proporții adecvate pentru a
obține compoziția dorită care, după ce trece printr-un proces de
preîncălzire, este introdusă într-un cuptor unde este expusă la temperaturi
de aproximativ 1450°C. Acest proces generează schimbări fizice și chimice
ce transformă amestecul de bază în clincher, fiind o etapă de producție
considerată cea mai mare consumatoare de energie din întregul proces
tehnologic aferent. Ulterior, clincherul este amestecat cu aditivi și alte
componente minerale, precum ghips, zgură și cenușă zburătoare, pentru a
obține proprietățile necesare produsului final (Salas și col., 2016). În
genere, pentru producția unei tone de ciment Portland sunt necesare ~1650
kg materii prime: ~1200 kg calcar și marnă, ~ 400 kg argilă și ~ 50 kg gips
natural sau sintetic. Extragerea materiilor prime utilizate în producerea
cimentului, în special a calcarului, se consideră a fi răspunzătoare de 65%
din totalul dioxidului de carbon eliberat în atmosferă și care este aferent
acestei industrii. Restul de 35% emisii sunt datorate arderii combustibililor
fosili pentru descompunerea calcarului din timpul producției de ciment (Ali
și col., 2015). Așadar, procesarea cimentului presupune un consum ridicat
de energie, cu implicații multiple asupra calității mediului înconjurător.
Industria cimentului este, în mod cert, o industrie care determină
probleme de mediu și de sănătate peste tot în lume, în pofida dezvoltărilor
aferente proceselor tehnologice. Emisiile din procesele de producție ale
cimentului degradează calitatea aerului și conduc la poluarea mediului.
Industria cimentului contribuie la încălzirea globală și la schimbările
14
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climatice, fiind una din cele mai importante industrii responsabile de
emisiile majore de gaze cu efect de seră. O analiză atentă efectuată pentru
anul 2015 a arătat că această industrie a contribuit cu aproximativ 8% la
totalul emisiilor globale, fiind a treia sursă ca mărime pentru poluarea
industrială (Olivier și col., 2016).
Procesele de producere a cimentului sunt puternic consumatoare de
energie, cu un consum ridicat de combustibil ce se traduce în emisii sporite.
Acest consum emite mai mult de 500.000 tone pe an de dioxid de sulf
(SO2), oxid de azot (NO), monoxid de carbon (CO) și dioxid de carbon
(CO2), pentru a regla încălzirea globală și schimbările de mediu fiind
sugerată reducerea, per ansamblu, cu 50% a emisiilor de CO2 până în anul
2050 (Ali și col., 2015). Într-un raport publicat de Salas și col. (2016),
reiese că activitatea de producere a clincherului reprezintă factorul
preponderent în creșterea emisiilor de gaze cu efect de seră.
Deși producția de dioxid de carbon este considerată un proces
natural determinat de activitățile biologice, aceasta contribuie la probleme
serioase de mediu atunci când este generată de o sursă antropogenică.
Dezvoltarea umană extensivă conduce la reducerea posibilităților reale de
absorbție a CO2 prin despăduririle necontrolate și reducerea drastică a
suprafețelor reîmpădurite. Această realitate este înrăutățită de lipsa
tehnologiilor de depoluare, ce nu ar fi chiar scumpe, dar care ar aduce
numeroase beneficii asupra calității mediului și sănătății viețuitoarelor.
Emisiile de dioxid de carbon datorate utilizării combustibililor
fosili și producției de ciment sunt în continuă creștere. Cifrele raportate la
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nivel mondial în 2013 au fost cu 61% mai mari decât cele raportate în 1990,
și cu 2,3% mai mari decât în 2012 (Błaszczyński și Król, 2015).
Se consideră că emisiile de dioxid de carbon, aflate și în relație cu
producerea cimentului, reprezintă principalul factor (98,8%) care
generează efectul de încălzire globală. Mo și col. (2016) menționează că
industria cimentului este responsabilă pentru aproximativ 1,8 Gt emisii
anuale de dioxid de carbon, și aproximativ 5-7% din totalul emisiilor de
dioxid de carbon din surse antropogenice.
În concentrații ridicate, alte gaze rezultate din procesul de fabricare
a cimentului, precum CO, NO, SO2, pot afecta respirația și pot agrava bolile
respiratorii și cardiovasculare deja existente. De asemenea, acestea pot
contribui la depunerile de acid, formarea ploii acide sau a smogului (Salas
și col., 2016).
Obținerea cimentului este în legătură și cu formarea prafului
rezidual, care este un subprodus alcalin, de obicei depozitat în gropi
deschise sau în gropi de gunoi. Expunerea organismelor vii la praful de
ciment pentru o perioadă scurtă de timp nu produce probleme serioase de
sănătate, însă o expunere cronică, de lungă durată, poate determina diverse
efecte asupra plantelor, animalelor și omului (reducerea producției de
clorofilă,

dereglarea

metabolismului

celular,

scăderea

formării

amidonului, reducerea formării fructelor sau inducerea căderii premature
a frunzelor, boli respiratorii și hematologice, probleme de vedere, cancer
și probleme genetice) (Mehraj și Bhat, 2013).
Diverse metale grele sunt generate în timpul mărunțirii calcarului,
împachetării și transportării cimentului. Acestea sunt purtate de vânt și
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depozitate pe sol, plante și apă. Metalele grele au fost găsite la diferite
distanțe față de fabricile de ciment, în funcție de viteza vântului și
dimensiunea particulelor. Contaminarea solului datorată poluării cu ciment
scade pe măsura îndepărtării sursei poluante și pe măsura adâncimii în sol
(Estifanos și Degefa, 2012). Metalele grele sunt toxice chiar și la
concentrații scăzute, cu numeroase consecințe asupra sănătății, în funcție
de calea de pătrundere în organismul uman sau animal și vulnerabilitatea
populației expuse (Oluseye Ogunkunle și Ojofatoba, 2014). Cele mai
toxice metale grele ce rezultă din obținerea cimentului sunt arseniul (As),
cadmiul (Cd), plumbul (Pb), mercurul (Hg), cromul (Cr), cuprul (Cu),
nichelul (Ni) și zincul (Zn). În general, Pb, Zn, Cu, Cr și Ni pot proveni și
din alte surse decât fabricile de ciment, prin urmare este dificil a le atribui
doar acestora rolul de surse majore de poluare cu astfel de xenobiotice. Pe
de altă parte, o concentrație ridicată de As poate avea ca sursă majoră praful
de cărbune și combustia cărbunelui din cadrul fabricilor de ciment, întrucât
lignina a fost raportată ca având un conținut relativ ridicat de oxid de
arseniu (Oluseye Ogunkunle și Ojofatoba, 2014; Estifanos și Degefa,
2012). Nu fiecare fabrică de ciment trebuie însă considerată drept un
pericol pentru comunitățile învecinate. În ultimii ani, mediatizarea
problemelor de mediu a condus la numeroase demersuri pentru reducerea
emisiilor poluante în ariile industrializate. Dong și col. (2015) au realizat
un studiu privind impactul metalelor grele asupra sănătății umane pentru o
colectivitate din apropierea unei fabrici destinată obținerii cimentului.
Aceștia au determinat concentrațiile de As, Cd, Pb și Hg din sânge, și Hg
din probe de păr, concluzionând că populația studiată nu a dezvoltat
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probleme de sănătate datorită expunerii la aceste metale grele, contribuția
fabricii de ciment din vecinătate fiind minimă la diversele patologii
înregistrate.
Pe de altă parte, cererea globală de ciment se preconizează a avea o
creștere progresivă în următorii ani întrucât betonul clasic cu ciment
continuă să fie cel mai utilizat material de construcții peste tot în lume,
reprezentând peste 75% din totalul cererii de ciment din 2019 (tabel 1).
Tabel 1. Evoluția cererii de ciment înregistrată la nivel mondial
(sursa: http://www.theconcreteproducer.com)
Zona
Cererea de ciment (mil.
Creșterea anuală
tone)
(%)
2009
2014
2019
200920142014
2019
115,0
136
168
America de Nord
3,4
4,3
163,0
126
142
Europa de Vest
-5,0
2,4
2149,0
3158
3940
Asia / Pacific
8,0
4,5
119,0
153
190
America Centrală
5,2
4,4
și de Sud
105,0
120
139
Europa de Est
2,7
3,0
467
611
Africa / Orientul 358,0
5,5
5,5
Mijlociu
TOTAL
3009,0 4160,0 5190,0
6,7
4,5
Proiectarea ecologică și eficiența energetică sunt concepte ce
exprimă necesitatea găsirii unor noi materiale și tehnologii ce sunt
prietenoase cu mediul pentru a înlocui materialele convenționale utilizate
în construcția clădirilor, și care permit, prin urmare, scăderea impactului
asupra mediului în termeni de consum de energie și a emisiilor de gaze cu
efect de seră. Materialele sustenabile sunt cele care, în mod normal, sunt
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făcute din materiale naturale sau reciclate, a căror producție are un impact
redus asupra mediului, necesitând consumuri mici de energie și de resurse
non-regenerabile. Producția de materiale reciclate este un fenomen în
continuă dezvoltare, legat de prevenirea poluării mediului atât cu deșeuri
industriale, cât și cu cele agricole (Ingrao și col., 2015).

1.2. Obținerea agregatelor minerale și impactul
proceselor aferente asupra mediului

O componentă majoră a betonului este reprezentată de agregatele
minerale (nisip și pietriș sau piatră sfărmată). Aceste agregate reprezintă
o resursă naturală, în general larg răspândită dar aceasta nu înseamnă că
este întotdeauna disponibilă pentru utilizare și că nu mai este necesară
raționalizarea extracției acesteia. Unele zone nu au nisip și pietriș iar
agregatele trebuie să fie obținute prin mărunțirea rocilor, însă sursele
potențiale pot fi la foarte mare adâncime, aceasta conducând la
imposibilitatea extragerii lor (Langer și col., 2004). Resursele de agregate
din mediul marin (nisip și pietriș ce au fost depozitate de râuri și ghețari
în Epoca Glaciară) reprezintă, de asemenea, o sursă semnificativă de
agregate minerale ce reduce necesitatea mineritului sau excavării solului,
evitând utilizarea suprafețelor agricole sau, mai important, efectele
negative asupra mediului. Distanțele de livrare ale agregatelor de la locul
dragării sunt, în general, mai scurte datorită faptului că acestea sunt
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depozitate în porturi și transportul lor este făcut, în principal, pe mare și nu
pe uscat. Chiar dacă obținerea agregatelor prin dragarea mărilor este mai
avantajoasă decât mineritul sau excavarea solului, aceasta trebuie să facă
față unor provocări de tipul managementului sustenabil pe termen lung a
resurselor disponibile și minimizarea impactului negativ asupra mediului
și cel socio-economic determinate de procesul de extracție. Efectele sunt
în legătură cu îndepărtarea sedimentului de la fundul mărilor și eliberarea
deșeurilor sedimentare înapoi în apa de mare, cu schimbări în ceea ce
privește înălțimea și distanța dintre valuri și în curenții mareelor, cu
interacțiunile dintre viața sălbatică și ecosistemele marine, cu transportul
maritim și navigația recreativă, pescuitul comercial și recreativ sau cu
mediul istoric și bunurile de patrimoniu, afectarea epavelor sau a zonelor
protejate și/sau pierderea/îndepărtarea artefactelor din contextul lor istoric
(BMAPA și col., 2017).
Impactul asupra mediului asociat cu extracția minieră a agregatelor
este reprezentat de scurgerile acide din mine, conversia utilizării terenului
însoțită de pierderea habitatului pentru oameni și animale, zgomot, praf,
efect de sablare, eroziune, sedimentare și schimbări ale reliefului. Acestea
sunt în legătură cu faptul că agregatele, precum nisipul, pietrișul sau rocile
sunt extrase din mine de suprafață și mine subterane, prezența lor
presupunând pierderea de teren agricol, schimbarea utilizării terenului din
habitat terestru în habitate acvatice (dezvoltarea de lacuri), rezultarea unor
subproduse din procesarea agregatelor și un impact negativ asupra
infrastructurii fizice (clădiri, drumuri și baraje). Unele zone unde se
intenționează extracția de agregate pot avea caracteristici geomorfe rare ori
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pot reprezenta habitatul unor specii rare sau pe cale de dispariție. Mineritul
în asemenea zone poate produce consecințe serioase și pe termen lung
asupra mediului în vecinătatea locației sau chiar în locații îndepărtate față
de aceasta. Șantierele de extragere a agregatelor pot produce perturbări
asupra arealelor învecinate, în principal sub forma traficului de camioane
și poluarea aerului, cu impact negativ asupra rezidenților sub forma
inconvenientelor vizuale și fonice. Mineritul agregatelor poate determina
eliberarea de sedimente periculoase, a sării și a substanțelor chimice în
cursurile de apă, sol și aer (Grant, 2017; Campbell, 2014; Langer și
Arbogast, 2002). Pentru estimarea impactului real al acestei activități se
poate menționa faptul că numai în Europa există peste 30 000 de locații de
extracție ce produc în jur de 7t de agregate per cetățean al Uniunii Europene
(EEA, 2008), în contextul unei cereri globale de aproximativ 22 miliarde
tone pe an (Danielsen și Kuznetsova, 2016).
Din punct de vedere economic este avantajos ca extracția
agregatelor să fie cât mai apropiată de piața de desfacere (Langer și col.,
2004). Pietrișul, de exemplu, reprezintă un material scump de a fi
transportat datorită greutății sale comparativ cu valoarea sa unitară scăzută.
Acesta este un motiv pentru care se dorește ca extracția sa să fie realizată
în vecinătatea pieței vizate sau a utilizării finale, la care să se adauge
scăderea impactului asupra mediului, prin limitarea poluării cu praf,
zgomot, emisii de gaze, trafic și degradarea drumurilor provocată de
camioanele transportoare (Campbell, 2014; EEA, 2008; Hicks, 2008). Dar
nu tot timpul poate fi îndeplinit obiectivul de a extrage agregatele în
apropierea pieței datorită limitării resurselor naturale la anumite areale
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(Hicks, 2008) sau datorită unor conflicte ale utilizării terenurilor
(Danielsen și Kuznetsova, 2016; Langer și Arbogast, 2002), reglementări
zonale sau poziții divergente ale cetățenilor (Langer și col., 2004).
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CAP. 2. METODE DE ECOLOGIZARE A
BETONULUI

2.1. Generalități în ecologizarea betonului

Betonul este, în general, un amestec de agregate grosiere, agregate
fine și un liant pe bază de ciment. Dintre toate componentele betonului,
agregatele sunt foarte importante în producerea sa, iar legătura dintre pasta
de ciment și agregate determină limita superioară a rezistenței betonului
(Neville, 1997).
În ceea ce privește impactul producției de beton asupra mediului,
pot fi evidențiate câteva aspecte, precum: alterarea habitatelor prin
extracția materialelor și utilizarea unor cantități mari de energie pentru
extracția, producția și transportul cimentului. Praful de ciment conține
cristale libere de silice, calcar și urme de crom, toate acestea având un
impact negativ asupra sănătății oamenilor și asupra mediului (Kubba,
2012). Amestecarea betonului necesită cantități mari de apă și generează
deșeuri de apă alcalină, prin urmare infiltrațiile pot contamina vegetația și
pânza freatică. Utilizarea excesivă a agregatelor produce epuizarea acestor
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resurse naturale iar extracția nesustenabilă a acestor materiale poate
determina probleme de mediu, precum alterarea peisajului și perturbarea
ecosistemelor și contaminarea apei, solului și aerului (Mo și col., 2016).
Datorită creșterii utilizării betonului la nivel global, a devenit tot
mai evidentă necesitatea producerii unui beton mai prietenos cu mediul
(engl. „eco-friendly”). Unul din principalele argumente ale acestei tendințe
este reprezentat de impactul negativ pe care îl au extragerea și obținerea
materialelor pentru producerea betonului, precum agregatele și cimentul.
În ceea ce privește cimentul, Agenția Internațională pentru Energie
(AIE) se concentrează asupra a patru categorii de măsuri de îmbunătățire
ce vizează reducerea emisiilor de dioxid de carbon din industria cimentului:
eficiența energetică, combustibilii alternativi, înlocuirea clincherului și
captarea și depozitarea carbonului (Salas și col., 2016).
a) Eficiența energetică. Îmbunătățirea eficienței energetice
implică implementarea celor mai bune tehnologii disponibile ori de câte ori
este posibil. Cele mai importante îmbunătățiri sunt în legătură cu măsurile
de eficiență energetică în cadrul sistemelor de la cuptoarele de ardere a
clincherului, de exemplu, prin reducerea cantității de combustibil necesar
pentru a produce aceeași cantitate de clincher, creșterea eficienței în
dozarea și mărunțirea materiilor prime, reducerea emisiilor în turnul ciclon,
reducerea zgomotului în zona de răcire, o capacitate crescută a filtrului
cuptorului și o eficiență mărită și mai puține emisii în sistemul cuptorului.
Aceste îmbunătățiri determină o reducerea a energiei electrice utilizate și,
prin urmare, o reducere a impactului asupra mediului, ceea ce se traduce
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printr-o producție mai sustenabilă și beneficii economice mai mari (Salas
și col., 2016).
b) Combustibili alternativi. Aceștia includ, de obicei, reziduuri de
biomasă agricolă și non-agricolă, deșeuri pe bază de petrol, diverse deșeuri
chimice periculoase. Producția de ciment permite utilizarea deșeurilor
pentru a înlocui materiile prime și combustibilii tradiționali. Prin utilizarea
combustibililor din deșeuri se obține o reducere a impactului asupra
mediului și a costurilor acestora. De exemplu, prin această metodă pot fi
obținute simultan o reducere a emisiilor din fabricile de ciment și a celor
determinate de gropile de gunoi. Arderea combustibililor alternativi este o
metodă ideală de recuperare a energiei termice din deșeuri (Salas și col.,
2016).
c) Înlocuirea materiilor prime. Procesul de calcinare sau de
producere a clincherului reprezintă aproximativ 58% din impactul total al
producției de ciment asupra mediului (Salas și col., 2016).
În vederea dezvoltării unui ecobeton, cercetătorii au analizat
posibilitatea utilizării în beton a subproduselor industriale și a materialelor
de tip deșeuri (Mo și col., 2016). Deșeurile și materialele cimentoase
suplimentare, precum cenușa de termocentrală, zgura de furnal, silica
fume, cenușa din coji sau pleavă de orez, metacaolinul, pot fi utilizate ca
înlocuitori parțiali ai cimentului. Cenușa zburătoare și zgura de
termocentrală au fost utilizate în mod consecvent în întreaga lume pentru
îmbunătățirea proprietăților betonului (Mo și col., 2016; Salas și col.,
2016) și pentru reducerea riscurilor poluării mediului (Bărbuță și col.,
2014; Tangchirapat, 2009; Sidique, 2004).
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Particulele de cenușă zburătoare sunt, în general, sferice și au
dimensiuni cuprinse între 0,5 și 100 µm, fiind formate, în principal, din
dioxid de silice. Proprietățile fizice și chimice ale cenușii zburătoare
variază în funcție de fiecare termocentrală în parte, în principal, datorită
diferențelor determinate de sursa cărbunelui (Sun și col., 2003).
Substituirea în amestecul de beton a 15-35% din cantitatea de ciment cu
cenușă zburătoare conduce la creșterea rezistenței sale, îmbunătățește
reacția la acțiunea sulfaților, scade permeabilitatea, reduce necesarul de
apă și îmbunătățește lucrabilitatea (Badur și Chaudhary, 2008).
Zgura de furnal, de obicei, îmbunătățește lucrabilitatea și scade
cantitatea de apă necesară datorită volumului mărit al pastei (creșterea în
volum a pastei este determinată de densitatea relativ scăzută a zgurii) (Li
și col., 2016). Pentru protejarea armăturii de oțel, betonul cu zgură
granulată necesită o grosime mai mică a stratului de acoperire decât în
cazul betonului convențional, datorită permeabilității mai scăzute (Altwair
și Kabir, 2010 a, b). Aceleași beneficii sunt obținute prin utilizarea de
silica fume sau a cenușii de combustibil ca material cimentos (pozzolanic)
suplimentar pentru beton (Rukzona și Chindaprasirt, 2009 a, b;
Tangchirapat, 2009; Chindaprasirt și col., 2008; Awal și Hussin, 1997).
Silica fume sau silicea ultrafină este un praf cu diametrul particulelor de
100 de ori mai mic decât cel al particulelor de ciment. Cel mai bun efect
al prafului de silice ca aditiv în beton este obținut prin înlocuirea a 15%
din cantitatea cimentului dar, întrucât este un material scump, acesta este
utilizat până la 5% din volumul liantului (Walczak și col., 2015).
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Cimentul cu un nivel scăzut de clincher este considerat a fi un
ciment cu un impact scăzut asupra mediului datorită reducerii cantității de
energie implicate și a emisiilor înglobate de dioxid de carbon mai scăzute,
efectul înlocuirii cimentului cu impact ridicat cu cimentul cu impact scăzut
fiind unul semnificativ.
Utilizarea deșeurilor din construcții ca sursă de agregate pentru
producerea unui nou beton a devenit din ce în ce mai des întâlnită în ultimii
ani. Reciclarea betonului este un proces relativ simplu ce implică ruperea
betonului existent și mărunțirea sa până la dimensiunile dorite (Bhutta și
col., 2013). Încorporarea de agregate locale și/sau reciclate (de exemplu,
beton sfărmat obținut din demolări) este o metodă foarte bună de reducere
a impactului deșeurilor solide, a emisiilor determinate de mijloacele de
transport și a perturbării habitatului (Kubba, 2012).

În timp ce utilizarea subproduselor industriale în beton este deja
bine-definită, încorporarea deșeurilor în producția de beton este încă în
etapa de cercetare primară, în special în ceea ce privește deșeurile din
industria agricolă. Acest tip de deșeuri este, de obicei, ars sau depozitat în
gropi de gunoi (Mo și col., 2016), determinând probleme de mediu, precum
poluarea apei și a aerului, și contaminarea solului. Utilizarea deșeurilor
agricole în producerea betonului poate contribui la conservarea mediului.
Dintre cele mai cunoscute deșeuri agricole analizate pentru producerea
betonului sunt cele din industria uleiului de palmier, precum șrotul de
palmier și cenușa rezultată din arderea acestuia, din industria nucilor de
cocos, precum coaja și fibrele nucii de cocos, la fel cum și cele din industria
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orezului, așa cum este pleava sau coaja bobului de orez (Mo și col., 2016).
Aceste deșeuri agricole au fost utilizate în producerea betonului sub formă
de agregate, fibre de armare și ca materiale puzzolanice suplimentare. Alte
deșeuri agricole utilizate în producția betonului sunt cele provenite din
culturile agricole de bambus, de porumb, de grâu sau de sisal, ori cele
rezultate din piscicultură (de la stridii ori de la scoici), pentru înlocuirea
parțială a cimentului sau a agregatelor din compoziția betonului. Cenușa
plantelor este tot mai folosită deoarece aceasta conține diverse minerale și
silicați extrase din pământ în cursul procesului de creștere a plantei.
Elementele anorganice, în special silicații, se găsesc în cantități mai mari
în plantele anuale decât în copacii multianuali, astfel încât deșeurile din
plante reprezintă o sursă potențială de material cu acțiune pozzolanică (de
cimentare) adecvat înlocuirii cimentului. O altă utilizare des întâlnită a
deșeurilor agricole este reprezentată de fibrele de armare pentru creșterea
rezistenței betonului. Fibrele naturale au avantajul unui cost scăzut, a unui
grad scăzut de procesare, a caracterului ecologic și, cel mai important, al
unor rezistențe mecanice crescute, unele fibre naturale fiind la fel de
puternice precum cele sintetice. Mai mult, în încercarea de a proteja mediul
înconjurător, unele dintre aceste deșeuri agricole au fost utilizate ca
înlocuitor al agregatelor din beton pentru a reduce dependența de
agregatele convenționale, precum granitul, pietrișul sau nisipul natural (Mo
și col., 2016). Prin utilizarea materialelor naturale pot fi obținute atât
eficiență energetică, cât și sustenabilitate în construcții (Štirmer și col.,
2014).
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d) Captarea și depozitarea carbonului. Aceasta nu presupune
reducerea producției de dioxid de carbon ci urmărește prevenirea eliberării
acestuia. Această metodă prezintă o serie de limitări tehnice și economice
pentru implementarea sa. În afară de costul foarte mare și implementarea
lentă, captarea și depozitarea carbonului este în competiție cu soluții mai
fezabile, precum înlocuirea clincherului sau a combustibililor fosili (Salas
și col., 2016).
O privire sinoptică asupra măsurilor ce contribuie la dezvoltarea
caracterului ecologic al betonului a fost realizată de Kubba (2012) și
cuprinde următoarele:


reciclarea pe șantier a betonului demolat ce poate fi utilizat ca agregate
sau umpluturi în cadrul noilor proiecte, sau reciclarea în depozitele
locale de deșeuri;



reabilitarea, ori de câte ori este posibilă, a părților structurilor
existente, precum plăci sau pereți ce sunt în condiții satisfăcătoare;



utilizarea sistemelor de prefabricate pentru minimizarea deșeurilor de
material și reducerea impactului apei reziduale asupra solului;



încorporarea unor cantități crescute de cenușă de termocentrală, zgură
de furnal, praf de silice și/sau cenușă din pleavă de orez, asigurând, în
același timp, caracteristicile necesare ale produsului final, pentru a
reduce consumul de ciment cu valori între 15 și 100%;



utilizarea de materiale alternative ca înlocuitori ai betonului
convențional, precum variante de beton izolator, cu scopul de a reduce
deșeurile, de a îmbunătăți performanța termică și de a scurta timpul de
construcție; este recomandată utilizarea betonului aerat sau a altui tip
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de beton ușor, pentru a adăuga valoare de izolare în timp ce este redusă
greutatea și obținută cantitatea de beton necesară; de asemenea,
utilizarea de materiale ușor regenerabile, precum știuleții de porumb
sau paiele de grâu, reduce necesitatea utilizării de materiale izolatoare,
atât în proiectele rezidențiale cât și în cele comerciale.


minimizarea pierderilor printr-o planificare atentă a cantităților de
beton;



utilizarea de beton poros ce permite apei să se infiltreze în sol, astfel
încât să fie alimentată pânza freatică. Ariile urbane și suburbane conțin
suprafețe mari neabsorbante ce provoacă o serie de probleme. Se
estimează că până la 75% din suprafața urbană este acoperită cu pavaj
impermeabil, ce reprezintă o suprafață solidă ce previne pătrunderea
apei în pământ. În acest fel este împiedicată restabilirea nivelului
pânzei freatice, apa de suprafață fiind forțată să se scurgă, producând
eroziuni, inundații, direcționarea poluanților în apa locală, precum și
creșterea complexității și costului tratării apei pluviale. De asemenea,
datorită faptului că asfaltul și alte materiale de pavaj cu suprafețe
impermeabile au calitatea de absorbție a căldurii, acestea cresc
semnificativ temperatura aerului ambiental, creându-se astfel un efect
de insulă de căldură, ce implică o necesitate crescută de energie pentru
răcirea sa. O caracteristică importantă a pavajului permeabil sau poros
este nivelul crescut de goluri în compoziția sa, permițând apei să se
scurgă în pământ. Acest tip de pavaj poate fi utilizat în cadrul
parcurilor și a căilor de acces. Acesta poate încorpora agregate
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reciclate sau cenușă de termocentrală, ce ajută la reducerea energiei
integrate și a deșeurilor.

2.2. Metode de ecologizare a betonului prin
substituția cimentului

Pentru a reduce impactul betonului asupra mediului înconjurător
trebuie urmărite câteva principii care se referă la utilizarea betonului
adecvat pentru scopul propus, includerea unui conținut ridicat de materiale
reciclate sau alternative, optimizarea conținutului de ciment în beton și
utilizarea cimentului cu impact redus asupra mediului, cu conținut cât mai
scăzut posibil de clincher (Damtoft și col., 2008).
Industria cimentului și cea a betonului au început să ia măsuri cu
efecte pozitive asupra schimbărilor climatice prin scăderea continuă a
emisiilor de dioxid de carbon rezultate din producere cimentului, prin
dezvoltarea de rețete de beton cu un impact scăzut datorită înlocuirii
cimentului, prin încurajarea reciclării betonului sau prin exploatarea masei
termice a acestuia pentru a obține o economie a energiei pentru încălzirea
sau răcirea clădirilor. În ultimele decenii, industria cimentului a căutat
metode de a reduce consumul de energie și al resurselor naturale
epuizabile, și de a emite mai puțin dioxid de carbon per unitate de ciment
produsă (Damtoft și col., 2008). O metodă eficientă, în acest sens, este
reprezentată de utilizarea materialelor pozzolanice suplimentare, precum
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cenușa de termocentrală sau praful de silice, două subproduse industriale
considerate, de altfel, deșeuri.
În pofida progresului făcut, industria cimentului încă determină
probleme de sănătate și de mediu (Helepciuc, 2017). Procesarea cimentului
determină probleme de sănătate și asupra mediului peste tot în lume;
emisiile sale degradează calitatea aerului și au contribuit în 2015 la
încălzirea globală și la schimbarea climei cu aproape 8% din totalul
emisiilor globale de gaze cu efect de seră (Olivier și col., 2016).
În ultimele decenii, în ingineria civilă a fost înregistrată o cerere
crescută de beton de înaltă rezistență, pentru a putea fi obținute elemente
de construcție cu secțiune mai redusă, esențiale, în special, în cazul
clădirilor foarte înalte. Pentru a îndeplini acest obiectiv, sunt utilizate
materialele pozzolanice suplimentare ca înlocuitori parțiali ai cimentului în
amestecul de beton. Adăugarea de materiale pozzolanice suplimentare în
beton contribuie la reducerea deșeurilor din gropile de gunoi, în paralel cu
reducerea cantității de clincher produs. Utilizarea acestora se traduce, prin
urmare, prin reducerea poluării mediului și a costurilor cu materialele
folosite pentru realizarea construcțiilor (Huntzinger și Eatmon, 2009). Ca
înlocuitori parțiali ai cimentului în producerea betonului pot fi utilizate
materiale pozzolanice precum cenușa din termocentrală și praful de silice,
ce reacționează chimic cu hidroxidul de calciu rezultat din hidratarea
cimentului și nu doar cu apa. Acesta este motivul pentru care astfel de
materiale sunt utilizate ca înlocuitori parțiali și nu totali ai cimentului
(Desking, 2012). Utilizarea materialelor pozzolanice suplimentare, precum
cenușa zburătoare sau praful de silice în beton, în combinație cu cimentul
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Portland, poate determina o reducere a dioxidului de carbon înglobat în
beton cu 15-40% în mod normal, și în cazuri speciale cu până la 70%
(Króll, 2016).
Pe piață există diverse variante de ciment, cu compoziții diferite ce
le recomandă pentru a fi utilizate într-o aplicație sau alta, în funcție de tipul
și clasa de rezistență necesare a fi obținute de materialul în a cărui
compoziție este folosit.
În funcție de compoziție, cimentul se clasifică în: ciment de tip I
sau ciment Portland, ciment de tip II sau ciment Portland-compozit, ciment
de tip III sau ciment de furnal, ciment de tip IV sau ciment pozzolanic și
ciment de tip V sau ciment compozit.
Ca exemplu, mai jos este prezentată compoziția chimică a unui
ciment de tip II și anume, CEM II/A-LL 42,5R. Conform SR EN 1971:2011, notațiile utilizate în denumirea cimentului denotă următoarele
caracteristici:


CEM II – ciment Portland-compozit



A-LL – ciment Portland calcaros, ce conține 80-94% clincher din total
masă, 6-20% calcar și 0-5% constituenți adiționali; calcarul este
format din maximum 75% carbonat de calciu (CaCO3) din totalul
masei de oxizi de calciu, argilă maximum 1,20g/100g calcar, și
maximum 0,20% carbon organic total din masa totală a calcarului.



42,5R – face parte din clasa de rezistență standard 42,5 cu rezistență
timpurie ridicată; rezistența la compresiune dezvoltată de acest ciment
este mai mare sau egală cu 20 MPa la 2 zile, și între 42,5 și 62,5 MPa
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la 28 de zile, cu un timp inițial de priză mai mare sau egal cu 60 minute
și cu o expansiune mai mică de 10 mm.
Analiza chimică elementară realizată prin intermediul metodei
EDAX a condus la următoarea compoziție raportată la totalul masei
cimentului efectiv utilizat în cadrul cercetărilor, conform figurii 1:


Oxigen (O) - 47,65%



Aluminiu (Al) - 12,89%



Siliciu (Si) - 20,97%



Sulf (S) - 1,05%



Potasiu (K) - 1,07%



Calciu (Ca) - 12,12%



Fier (Fe) - 4,25%.
Compoziția chimică elementară a cimentului CEM II/A-LL 42,5R,

exprimată ca arie desfășurată, este următoarea:


Oxigen (O) - 64,17%



Aluminiu (Al) - 10,29%



Siliciu (Si) - 16,09%



Sulf (S) - 0,70%



Potasiu (K) - 0,59%



Calciu (Ca) - 6,51%



Fier (Fe) - 1,64%.
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Fig. 1. Analiza chimică elementară a cimentului CEM II/A-LL, prin
metoda EDAX
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În figura 2 se poate observa micrografia cimentului CEM II/A-LL,
conform metodei SEM la un nivel de mărire de 500x.

Fig. 2. Imaginea SEM a particulelor de ciment CEM II/A-LL, la o rată de
mărire de 500x

2.2.1. Ecologizarea betonului prin substituția cimentului cu
cenușă zburătoare
O metodă de reducere a consumului de energie și de a obține
beneficii asupra mediului înconjurător în ceea ce privește producția de
beton este reducerea cantității de ciment prin înlocuirea sa cu cenușă
zburătoare. Cenușa zburătoare este un subprodus rezultat din procesul de
ardere a cărbunelui în termocentrale care se caracterizează printr-un
conținut variabil de metale grele, în funcție de compoziția materiei prime
și temperatura de ardere (Verma și col., 2016). Cantitățile de cenușă
zburătoare obținute în prezent sunt semnificative, ceea ce reprezintă un
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pericol potențial datorită posibilității ca o astfel de cenușă să fie purtată de
vânt și de a ajunge, astfel, la mari distanțe (Sijakova-Ivanova și col., 2011).
Asupra organismelor superioare, riscurile contaminării cu particule de
cenușă de termocentrală sunt diverse, de la efecte ale poluării cu praf
(depunerea pe suprafața frunzelor plantelor, împiedicarea fotosintezei și,
prin urmare, reducerea asimilării dioxidului de carbon, alergii, bronșite
cronice și cancer la plămâni, în cazul omului și animalelor) până la efecte
cumulative datorate expunerii la diverse concentrații de metale grele
exprimate prin boli ale rinichilor, ficatului, tiroidei, măduvei osoase, și
chiar boli genetice (Smołka-Danielowska și col., 2006). Cenușa zburătoare
reprezintă forma ușoară a cenușii generată de industriile specifice ce
plutește în spațiile de evacuare, fiind chimic reactivă și cu o textură fină de
până la 100 µm. Cealaltă parte este reprezentată de cenușa grosieră, mai
grea și care se depune la baza spațiilor de evacuare, având o dimensiune a
particulelor mai mare de 100 µm (Sijakova-Ivanova și col., 2011).
Compoziția chimică a cenușii zburătoare este diferită în funcție de
cărbunele ars:


pentru antracit sau cărbune bituminos: 20-60% SiO2, 5-35% Al2O3,
10-40% Fe2O3, 1-12% CaO;



pentru cărbune sub-bituminos: 40-60% SiO2, 20-30% Al2O3, 4-10%
Fe2O3, 5-30% CaO;



pentru lignit: 15-45% SiO2, 20-25% Al2O3, 4-15% Fe2O3, 15-40%
CaO (Rotaru și Boboc, 2010).
Ca exemplu specific al unei compoziții chimice a unei cenuși

zburătoare, mai jos este prezentată în detaliu cenușa rezultată ca deșeu la
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Termocentrala de la Holboca, Iași, România. Analiza chimică elementară
determinată prin metoda EDAX (fig. 3) ce are la bază spectroscopia de
raze X, a dezvăluit următoarea compoziție, exprimată în procente de masă,
a cenușii zburătoare utilizate în realizarea rețetelor de beton dezvoltate în
cercetarea experimentală:


Carbon (C) – 36,23%



Oxigen (O) – 36,75%



Sodiu (Na) – 0,19%



Magneziu (Mg) – 0,48%



Aluminiu (Al) – 8,39%



Siliciu (Si) – 12,61%



Potasiu (K) – 0,40%



Calciu (Ca) – 1,88 %



Fier (Fe) – 3,08%.
Compoziția chimică elementară a cenușii zburătoare, exprimată ca

arie desfășurată, este următoarea:


Carbon (C) – 48,55%



Oxigen (O) – 36,97%



Sodiu (Na) – 0,13%



Magneziu (Mg) – 0,32%



Aluminiu (Al) – 5,00%



Siliciu (Si) – 7,23%



Potasiu (K) – 0,16%



Calciu (Ca) – 0,75%
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Fier (Fe) – 0,89%.

Fig. 3. Analiza chimică elementară a cenușii zburătoare produsă de CET
Holboca Iași, realizată prin metoda EDAX
40

Managementul materialelor ecologice de construcții
Analiza utilizării unor agregate ușoare de origine vegetală ca materie primă în producerea betonului

În figura 4 se poate observa micrografia cenușii zburătoare produsă
de CET Holboca Iași, conform metodei SEM la un nivel de mărire de 500x.

Fig. 4. Imaginea SEM a particulelor de cenușă zburătoare produsă de
CET Holboca Iași, realizată la o rată de mărire de 500x
În general, cenușa zburătoare este împărțită în două clase
importante: clasa F, cu un conținut de oxid de calciu mai scăzut de 10%, și
clasa C, cu un conținut de oxid de calciu mai mare de 20% (Chousidis și
col., 2015; Sijakova-Ivanova și col., 2011).
Cenușa zburătoare este caracterizată printr-un important conținut de
Pb, Ni, Zn, Cd, Cr, Cu, Hg, mangan (Mn), cobalt (Co), fier (Fe). Verma și
col., (2016) a stabilit concentrațiile unor metale grele din cenușa zburătoare
în ordine descrescătoare, astfel: Fe>Mn>Cr>Ni>Pb, cu un maximum de
2635 ppm Fe și un minimum de 34,81 ppm Pb. În comparație cu materia
primă din care este obținută, cenușa zburătoare are un conținut mai bogat
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în elemente toxice deoarece conținutul de materie organică scade prin
volatilizare iar conținutul de metale grele se concentrează în reziduul ce
rămâne după arderea cărbunelui. Pentru xenobioticele mai sus menționate,
ordinea

descrescătoare

a

concentrațiilor

lor

în

cărbune

este

Fe>Mn>Ni>Cr>Pb, cu un maximum de 1929,48 ppm Fe și un minimum
de 4,117 ppm Pb (Verma și col., 2016). Sijakova-Ivanova și col. (2011) a
raportat corelații pozitive semnificative între diferitele metale grele din
cenușa zburătoare. De exemplu, prezența Cr a fost corelată cu cea a Co,
Zn, Fe, Ni, într-o proporție descrescătoare ce corespunde ordinii anterior
menționate a xenobioticelor în cauză. La fel, prezența Zn a fost corelată cu
cea a Fe și Ni iar prezența Co, cu cea a Zn, Ni și Fe. Glazer și col. (2011)
stabilește că cenușa zburătoare conține, printre altele, concentrații
importante de Hg (~ 1 ppm), mai mult decât nivelul maxim legal pentru
apa de băut (2 ppb). Acest metal greu este considerat a fi toxic pentru
sistemele

cardiovascular,

endocrin,

gastro-intestinal,

reproductiv,

respirator și nervos; de asemenea, afectează rinichii, imunitatea și pielea.
La nivel global, China este cel mai mare producător de cenușă
zburătoare, urmată de Rusia și Statele Unite ale Americii. Cea mai mare
parte a cenușii rezultată din arderea cărbunelui este depozitată în bazine de
decantare și în gropi de gunoi (Glazer și col., 2011; Sijakova-Ivanova și
col., 2011). Particulele de cenușă zburătoare sunt predominant sferice, cel
mai adesea cu un diametru de până la 2 µm (Smołka-Danielowska și col.,
2006), ceea ce face posibilă mobilizarea lor de la sol și contaminarea pânzei
freatice cu reziduuri de metale grele. Mobilizarea reziduurilor de metale
grele în sol este favorizată în cazul stocării cenușii zburătoare în bazine de
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decantare și depinde de nivelul pH-ului, fiind mai pronunțată în cazul unui
pH acid. pH-ul acid poate fi susținut prin intermediul apei de ploaie, ce are
deja un pH de până la 5,5, și prin disoluția dioxidului de sulf atmosferic, ce
produce o scădere a valorilor de pH (Verma și col., 2016; Oluseye
Ogunkunle și Ojo Fatoba, 2014). Din sol, metalele grele sunt preluate de
plante, concentrate în diversele lor structuri și pot fi transmise animalelor
prin consumul acestora, și omului atât prin consumul de vegetale
contaminate cât și prin consumul produselor de origine animală obținute
de la animalele contaminate. Contaminarea pânzei freatice este la fel de
importantă, aceasta fiind o sursă de reziduuri de metale grele pentru toate
organismele vii ce o consumă.
Folosirea cenușii zburătoare ca înlocuitor parțial al cimentului
reprezintă o alternativă de ecologizare a betonului intens studiată, astfel
încât a devenit foarte bine reglementată. Procentul de înlocuire a
cimentului cu acest subprodus industrial este relativ scăzut, până la 30%.
În aceste condiții, industria betonului a ajuns să consume între 7 și 25%
cenușă zburătoare depozitată (Glazer și col., 2011; Sijakova-Ivanova și
col., 2011), o cantitate insuficientă având în vedere cantitățile foarte mari
de cenușă zburătoare existente.
Cenușa

zburătoare

îmbunătățește

hidratarea

cimentului,

lucrabilitatea și durabilitatea betonului, crește rezistența la compresiune a
betonului pe termen lung, pentru perioade mai mari de 90 de zile
(Chousidis și col., 2015; Shaikh și Supit, 2015); aceasta reduce porozitatea
betonului și difuzia dioxidului de carbon și clorurilor, diminuează fisurarea
datorită căldurii scăzute de hidratare (Sua-iam și Makul, 2015). De
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asemenea, betonul cu cenușă zburătoare prezintă un timp de priză mai
redus (Mehraj și Bhat, 2013) și este mai afectat de procesul de carbonatare
decât betonul normal (Chousidis și col., 2015); dezvoltă o rezistență la
compresiune mai scăzută mai devreme de 28 de zile ca urmare a faptului
că betonul conține o cantitate mai mică de ciment, prin urmare de oxid de
calciu, compus ce este în directă legătură cu dezvoltarea rezistenței
betonului (Sua-iam și Makul, 2015). Rezistența betonului cu cenușă
zburătoare depinde, de asemenea, de compoziția chimică și condițiile de
ardere ale cenușii. Prin înlocuirea cimentului în proporții de 5 și 10% cu
cenușă zburătoare a fost obținută o scădere a absorbției capilare a betonului
și o creștere a modulului de elasticitate; de asemenea, cenușa zburătoare a
îmbunătățit rezistența la compresiune a betonului supus atacului chimic cu
soluție NaCl 3,5% pentru 130 de zile (Chousidis și col., 2015).
Pentru eliminarea dezavantajelor înlocuirii cimentului cu cenușă
zburătoare, pot fi utilizate materiale pozzolanice suplimentare. Un
asemenea material poate fi obținut din cenușă zburătoare clasa F printr-un
proces de separare, un proces care nu necesită un nivel de energie atât de
ridicat precum în cazul producției de ciment, fiind obținută astfel o cenușă
ultrafină. Aceasta are diametrul mediu al unei particule de 1-5 microni și
conține cu 20% mai mult siliciu decât cenușa clasa F. Datorită ariei de
suprafață mai crescută și mărimii mai mici a particulelor, cenușa
zburătoare ultrafină conduce la îmbunătățirea rezistenței mecanice și o
durabilitate crescută pe termen lung a betonului obținut cu volum ridicat
de cenușă zburătoare. Prin utilizarea acesteia în beton este obținută o
reacție de hidratare mai rapidă, la vârste mai mici decât în cazul cenușii
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zburătoare de clasă F. Dozajul recomandat este de 8-12% din totalul
conținutului de liant pentru a obține o rezistență îmbunătățită la fisurare
comparativ cu betonul pe bază de ciment Portland și o rezistență mai mare
decât betonul cu volume mari de cenușă clasa F la toate vârstele. Prin
înlocuirea a 8% din ciment cu cenușă zburătoare ultrafină a fost obținută o
rezistență la compresiune de 45 MPa comparativ cu 29 MPa obținuți pentru
betonul standard, doar cu ciment Portland. Pe termen lung, la 90 de zile, a
fost obținută o rezistență la compresiune cu 50% mai mare decât în cazul
betonului standard. Aceste rezultate pot fi explicate prin dimensiunea mică
a particulelor și conținutul amorf ridicat al cenușii zburătoare ultrafine ce
a umplut porii și a îmbunătățit reacția pozzolanică (Shaikh și Supit, 2015).
Betonul cu un volum ridicat de cenușă zburătoare este un beton care
conține mai mult de 50% cenușă zburătoare din totalul masei de ciment.
Dacă cantitatea de cenușă este egală sau mai mare decât cea a cimentului,
pot fi obținute rezistențe la compresiune comparabile cu cele ale betonului
convențional. Procentul ridicat de cenușă zburătoare îmbunătățește
lucrabilitatea betonului, conduce la o căldură de hidratare scăzută și
îmbunătățește durabilitatea. Adăugarea cenușii zburătoare în procent de
până la 70% din cantitatea de ciment a condus la o creștere a rezistenței la
compresiune cu aproximativ 20% comparativ cu rezistența la compresiune
obținută în cazul betonului cu o rată de înlocuire a cimentului de 50%
(Ignjatović și col., 2016).
Cenușa zburătoare poate fi, de asemenea, utilizată la obținerea
betonului autocompactant, conducând la folosirea unor cantități mai mici
de aditivi superplastifianți, îmbunătățind distribuția particulelor, reducând
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frecarea între particule și având efecte pozitive asupra densității pe unitate
de volum; de asemenea, reduce densitatea betonului datorită densității sale
mai scăzute decât a cimentului Portland, și îmbunătățește deformabilitatea
și stabilitatea betonului autocompactant. Datorită formei sferice a
particulelor de cenușă zburătoare, betonul autocompactant prezintă o
scădere a ratei de curgere comparativ cu betonul de referință. Astfel, acest
tip de beton prezintă lucrabilitate și coeziune îmbunătățite la același raport
apă/ciment. Aceeași formă sferică a particulelor de cenușă zburătoare și
suprafața netedă a acestora conduce la reducerea timpului de curgere prin
pâlnia V. Betonul cu cenușă absoarbe o cantitate mai mare de apă, astfel
încât este obținută o pastă vâscoasă ce determină un risc mai scăzut de
blocare a curgerii (Sua-iam și Makul, 2015). În cazul betonului
autocompactant cu 20% cenușă zburătoare ca înlocuitor al cimentului, se
obține o viteză a pulsului ultrasonic mai mică decât în cazul betonului de
referință, întrucât cenușa zburătoare determină dilatarea golurilor dintre
particulele de ciment, ceea ce a condus la o porozitate crescută a
materialului obținut.

2.2.2. Ecologizarea betonului prin substituția cimentului cu
silice ultrafină
Silicea ultrafină este un subprodus industrial rezultat în urma
producției aliajelor de fero-siliciu sau a siliciului metalic în cuptoare cu arc
electric, foarte utilă în aplicațiile din beton de înaltă performanță (Damtoft
și col., 2008). Acesta asigură o rezistență crescută la compresiune și la
întindere a betonului obținut, o mai mare coeziune și la
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posibilității de segregare a betonului, nu afectează semnificativ punctul de
priză, reduce fenomenul de ”sângerare” a betonului (separarea unei
cantități din apa din compoziție, aceasta apărând ca un lichid neomogen cu
betonul), prezintă o căldură de hidratare similară cimentului, produce o
foarte mare reducere a permeabilității apei. Betonul cu praf de silice
prezintă o rezistență crescută la carbonatare și o comportare îmbunătățită
la difuzia clorurilor și atacului sulfatului de sodiu. Dacă este expus
ciclurilor de îngheț-dezgheț, acest tip de beton ar trebui să aibă aer înglobat
în structura sa (Des King, 2012). Silicea ultrafină este mai scumpă decât
cimentul Portland și cenușa zburătoare dar utilizarea sa este recomandată
atunci când este necesară obținerea unui beton cu performanțe ridicate din
punct de vedere al proprietăților mecanice și al durabilității (Anwar și
Roushdi, 2013).
Compoziția chimică a silicei ultrafine este prezentată în detaliu în
fig. 5, fiind formată din:.


Oxigen (O) – 54,03%



Siliciu (Si) – 45,97%
Compoziția chimică elementară a silicei, exprimată ca arie

desfășurată, este următoarea:


Oxigen (O) – 67,36%



Siliciu (Si) – 32,64%
Acest adaos pentru betoane a fost special dezvoltat de compania

Sika© folosind tehnologia Silica Fume, fiind recomandat pentru obținerea
de betoane de înaltă calitate și destinate realizării structurilor din beton și a
elementelor prefabricate. Compoziția acestui aditiv pulverulent include
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microsilicați ce sunt, în fapt, particule extrem de fine (0,1 µm de dioxid de
siliciu) regăsite în stare amorfă ori latent reactivă.
Folosirea aditivului Sika Fume HR/TU are la bază amestecarea sa
în masa betonului, fapt ce determină creșterea coeziunii interne și scăderea
necesarului de apă. Drept consecință, betonul devine mai păstos, fapt ce îl
face mai pretabil pentru a fi aplicat prin folosirea pompelor special
concepute în acest sens.
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Fig. 5. Analiza chimică elementară a silicei, prin metoda EDAX
În figura 6 se poate observa micrografia silicei, conform metodei
SEM la un nivel de mărire de 500x.
Dozajul recomandat este de 12 kg/m3 de beton sau 5-10 % din masa
cimentului. Pentru rezultate optime este recomandat a se folosi in
combinație cu fluidizanți.
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Ca mod de utilizare, silicea ultrafină se amestecă după dozarea
agregatelor și a cimentului, înaintea apei de amestec. Timpul minim de
malaxare: 60 secunde, în funcție de malaxor. Cantitatea de apa se ajustează
în funcție de consistența dorită. În funcție de calitățile ce se doresc a fi
obținute se poate amesteca în masa betonului un antrenor de aer, sau un
întârzietor de priză. Betonul aditivat cu silice ultrafină se pune în operă la
fel ca si betonul neaditivat.

Fig. 6. Imaginea SEM a particulelor de silice, la o rată de mărire de 500x
***
În concluzie, principalele avantaje ale utilizării silicei ultrafine și
cenușii zburătoare în beton sunt reprezentate de îmbunătățirea
proprietăților tehnologice ale betonului, obținerea de rezistențe la
compresiune ridicate, a unei permeabilități scăzute, a unei rezistențe mai
bune la ciclurile de îngheț-dezgheț. De asemenea, reducerea acumulării
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acestor deșeuri conduce la beneficii semnificative economice și asupra
mediului înconjurător. De exemplu, dacă este utilizat un procent de doar
5% de silice ultrafină sau cenușă zburătoare ca înlocuitor al cimentului, se
obține o reducere de aproximativ 75x106t CO2, având în vedere o producție
globală anuală de aproximativ 1500x106t CO2. Atunci când silicea ultrafină
și cenușa zburătoare sunt utilizate împreună în beton, fiecare dintre acestea
va dezvolta propriile caracteristici astfel încât proprietățile fizice, mecanice
și de durabilitate ale betonului nu vor scădea, chiar dacă sunt utilizate
cantități crescute de materiale pozzolanice suplimentare. De exemplu,
silicea ultrafină îmbunătățește rezistența betonului în primele 7 zile de la
turnare, întrucât dezvoltă o reacție pozzolanică timpurie, în timp ce cenușa
zburătoare își dezvoltă proprietățile sale în special după vârsta de 28 de zile
a betonului (Anwar și Roushdi, 2013).

2.3. Metode de ecologizare ale betonului prin
substituția agregatelor

Extracția agregatelor reprezintă una din cele mai importante
industrii miniere din lume, cu o producție anuală de aproximativ 16,5
miliarde tone evaluate la mai mult de 70 miliarde de dolari. Impactul
asupra mediului determinat de activitățile de extracție a agregatelor este
limitat de reglementări directe, precum standarde de sănătate și siguranță
de tipul Legii Federale a Apelor Curate din Amendamentele pentru Aer
Curat (în Statele Unite ale Americii), Programului de Acțiune asupra
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Mediului (în Uniunea Europeană) sau prin reglementări indirecte, precum
Legea Coordonării Pescuitului și Vieții Sălbatice, Legea Păsărilor
Migratoare,

Legea

Speciilor

pe

Cale

de

Dispariție,

Legea

Managementului Zonelor de Coastă, Legea Politicii Naționale de Mediu
ș.a.m.d. În mod normal există reglementări privind calitatea aerului și a
apei asupra extracției de suprafață a materialelor non-carbonifere sau
limitări zonale ce impun restricții ori nu permit extracția agregatelor
(Langer și col., 2004).
O altă măsură ce vizează managementul sustenabil al resurselor
naturale este reprezentată de implementarea de taxe și impozite pe mediu
pentru a corecta erorile pieței și pentru a asigura că poluatorul plătește.
Printre obiectivele taxelor sau impozitelor pot fi menționate următoarele:
conservarea peisagistică, încurajarea mineritului de adâncime, creșterea
veniturilor, scăderea cererii pentru agregate, încurajarea reciclării,
compensarea costurilor de mediu determinate de activitățile miniere (EEA,
2008). Întrucât rata de extracție a resurselor non-regenerabile a devenit o
preocupare serioasă în ceea ce privește sustenabilitatea acesteia, și pentru
a încuraja utilizarea materialelor reciclate, a fost începută stabilirea de taxe
pe agregate ca variantă de taxe bazate pe resurse naturale. Prezența taxelor
sau reglementărilor pentru extracția agregatelor minerale este absolut
necesară, altfel apar așa numitele „găuri în pământ”. Ca exemple de
asemenea taxe pot fi menționate cele din Danemarca sau din Suedia. În
Danemarca, taxa pe resursele naturale are scopul de a reduce extracția
agregatelor iar fondurile obținute să fi utilizate în cartografierea zonelor
bogate în materii prime (înainte de 1990). Amendamentele de mai târziu
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au stabilit o taxă pe materii prime și o taxă pe deșeuri ce aveau ca scop
limitarea utilizării materiilor prime și încurajarea reciclării deșeurilor din
construcții. Dar efectul taxei pe materii prime a fost nesemnificativ deși
valoarea sa era ridicată. Extracția materiilor prime a fost influențată, în
principal, de necesarul de materiale de construcții (între 25 și 40 milioane
m3) și nu de taxă. În același timp, rata de utilizare a materialelor de
construcții reciclate a prezentat o eficiență mai bună a taxei pe deșeuri, 90%
din totalul materialelor din demolări fiind reciclate. Aceasta se datorează și
unei noi mentalități a firmelor implicate cu privire la mediu. În 1996, în
Suedia a fost introdusă o taxă pe resurse naturale ce era o taxă pe extracția
de pietriș ce avea scopul ca materialele alternative să devină mai
competitive din punct de vedere al costurilor. Valoarea taxei era mică,
astfel încât să nu limiteze extracția din carierele mai mici de pietriș. În
Suedia, pietrișul este o resursă mult prețuită mai ales în sudul țării, fiind un
material acvifer important, esențial pentru asigurarea alimentării cu apă
potabilă, acesta fiind principalul motiv pentru necesitatea găsirii unei
soluții economice pentru a limita folosirea acestei resurse naturale. În acest
caz, implementarea taxei a fost eficientă deoarece a fost înregistrată o
tendință

crescătoare

de

utilizare

a

materialelor

alternative

(www.ec.europa.eu, 2018).
În ultimele decenii, politica de mediu a Uniunii Europene a fost
reglementată de Programele de Acțiuni asupra Mediului (engl.
„Environment Actions Programmes – EAP”) ce stabilesc obiectivele
principale de atins într-o perioadă de câțiva ani. În prezent este în vigoare
cel de-al șaptelea EAP ce acoperă perioada 2014 – 2020. Prin
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implementarea EAP, poluarea aerului, apelor și solului a scăzut
semnificativ, dar sunt luate în continuare măsuri de protejare a capitalului
natural, de stimulare a utilizării eficiente a resurselor. Printre obiectivele
prioritare ale celui de-al șaptelea EAP pot fi menționate următoarele: (i)
protejarea, conservarea și îmbunătățirea capitalului natural al Uniunii
Europene; (ii) transformarea economiei Uniunii Europene într-o resursă
eficientă, ecologică și competitivă din punct de vedere al emisiilor de
carbon; (iii) stimularea investițiilor pentru protejarea climei și a mediului.
Pentru a îndeplini aceste obiective, o cale de acțiune este prin scăderea
impactului asupra mediului al consumului de resurse naturale, utilizând
biomasa într-un mod sustenabil și transformând deșeurile în resurse. EAP
încurajează inovația și dezvoltarea de soluții sustenabile pentru protejarea
mediului și recunoaște importanța accesului public la informație,
îmbunătățind pe scară largă înțelegerea problemelor de mediu. Populația
trebuie să știe că are soluții la îndemână, precum materiale de construcție
inovative și sustenabile, iar calea spre un mediu mai sănătos pentru
generațiile de azi și de mâine, și către o utilizare mai eficientă a resurselor
este în mâna lor. Mai mult, în martie 2018, Comisia Europeană a stabilit
un grup de experți înalt calificați pentru a realiza un plan de acțiune pentru
îmbunătățirea aplicării legilor de mediu ale Uniunii Europene în statele
membre (Parlamentul European și Consiliul European, 2013).

54

Managementul materialelor ecologice de construcții
Analiza utilizării unor agregate ușoare de origine vegetală ca materie primă în producerea betonului

55

Cătălina Mihaela Grădinaru

Adrian Alexandru Șerbănoiu

CAP. 3. DIRECȚII DE UTILIZARE A
ADAOSURILOR VEGETALE ÎN
SECTORUL MATERIALELOR DE
CONSTRUCȚII

Creșterea numerică a populației umane a determinat o raționalizare
mai bună a resurselor existente. Mai mult, poluarea continuă ca efect al
diferitelor activități umane, la care se adaugă și producerea materialelor de
construcții, a fost dovedită ca fiind în relație directă cu creșterea emisiilor
de gaze cu efect de seră. Acest fapt a determinat reorientarea specialiștilor
în găsirea unor alternative de a construi mai ecologic, precum introducerea
fibrelor naturale în beton, aceasta fiind asociată cu numeroase beneficii:
scăderea costului de producție, reducerea greutății produsului finit,
utilizarea unor resurse regenerabile, o izolare termică și fonică mai bună
față de cea a materialelor tradiționale. În ansamblul lor, fibrele naturale
(indiferent de tipul lor) sunt mai ieftine, mai ușoare și mai prietenoase cu
mediul (engl. „eco-friendly”) decât materialele compozite de fibre de sticlă
(Asdrubali, 2007). Mai mult, fibrele naturale sunt absorbanți fonici
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superiori, multe materiale naturale, fiind utilizate ca izolatori fonici în
camere acustice sau ca bariere de zgomot. În tabelul 2 este prezentat
coeficientul de absorbție și coeficientul de reducere a zgomotului (NRC –
engl.

„Noise

Reduction

Coefficient”)

pentru

unele

materiale

convenționale, în comparație cu cele propuse a fi folosite pentru
ecologizarea betonului.
Valoarea „NRC” este o medie a gradului de absorbție acustică a
unui material la patru frecvențe ale sunetului (250 Hz, 500 Hz, 1000 Hz și
2000 Hz), bambusul și fibrele de sisal având un coeficient de absorbție, la
1000 Hz și mai mult, foarte apropiat de cel al fibrelor de sticlă (mai mult
de 0,9). Panourile de kenaf prezintă un coeficient de absorbție mai mare de
0,8 la mai mult de 500 Hz, fibrele de cocos prezintă un vârf de absorbție
de aproximativ 0,8 la 1000 Hz, panourile din in ating un maximum de 0,9
la 800 Hz, în timp ce cele din lână de oaie ating același maximum de
absorbție la 3000 Hz. Deșeurile vegetale, precum iarba, frunzele de pin sau
cocenii de porumb utilizați în panouri sandwich, au un coeficient de
absorbție similar cu cel al spumei poliuretanice sau al vatei minerale. Stuful
a fost de curând propus în aplicații de absorbant cu performanțe excelente
la frecvențele mediu-înalte. Însă nu toate materialele naturale satisfac
performanțele de absorbție. De exemplu, lemnul și pluta, datorită structurii
lor, au proprietăți slab absorbante. Dintre materialele alternative cu origini
minerale, pot fi considerate argila expandată, perlitul expandat,
vermiculitul expandat, piatra ponce. Argila expandată prezintă bune
performanțe de absorbție fonică într-o gamă largă de frecvențe (˃0,8 în
intervalul 500-5000 Hz), deși inconvenientul folosirii sale ar putea fi legat
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de necesarul mare de energie pentru obținerea sa (Asdrubali, 2007) (tabel
2).
Tabel 2. Absorbția acustică a unor materiale utilizate
în fabricarea betonului cu adaosuri (după Asdrubali, 2007)
Grosime Densitate
Coeficient de absorbție (α)
(mm)
(kg/m3) 250 Hz
500 Hz
1000 Hz
2000 Hz
50
50,0
0,45
0,65
0,75
0,80
Vată de sticlă
50
80,0
0,29
0,52
0,83
0,91
Vată minerală
50
28,0
0,22
0,42
0,78
0,65
Polistiren
50
30,0
0,30
0,68
0,89
0,79
Poliuretan
50
32,0
0,25
1,00
0,40
0,70
Polietilenă
45
20,0
0,56
0,85
0,98
0,95
Poliester
40
40,0
0,59
0,60
0,56
0,52
Fibre de cânepă
50
50,0
0,48
0,74
0,91
0,86
Fibre de kenaf
35
43,0
0,66
0,84
0,79
0,53
In
Fibre de nucă
35
70,0
0,28
0,40
0,64
0,74
de cocos
60
25,0
0,24
0,38
0,62
0,84
Lână de oaie
Material
folosit

„NRC”
0,663
0,638
0,518
0,665
0,588
0,835
0,568
0,748
0,705
0,515
0,520

Unele materiale naturale sunt, de obicei, utilizate ca material de
izolare termică și acustică în pereți multistrat; dintre acestea, inul, cocosul,
bumbacul, lâna de oaie, rogojinile de kenaf sunt dintre cele mai prezente
pe piață. Se pare că izolarea fonică a pereților cu foaie dublă cu lână de
oaie sau fibre grele vegetale (cocos, de exemplu), este egală sau chiar mai
bună decât a pereților cu vată minerală sau polistiren la aceeași grosime
(~69 dB în pereți dubli). Fibrele de celuloză sau de in dispuse în rame de
pereți de cherestea au aceeași valoare de izolare precum vata de sticlă
(Asdrubali, 2007).
Fibrele vegetale sunt considerate naturale, fiind alcătuite, în
principal din celuloză și lignină, și alți componenți minori precum zahăr,
amidon, proteine, cenușă. În general, acestea conțin 60-80% celuloză, 520% lignină și până la 20% apă (Saxena și col., 2011). Producția acestora
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la nivel global este semnificativă (tabel 3) însă utilizarea lor trebuie
realizată cu precauție, deoarece glucoza prezentă în multe din fibrele
naturale neprocesate întârzie întărirea cimentului și poate chiar determina
putrezirea ca rezultat al acțiunii bacteriene sau fungice în condiții de
umezeală. În acest fel, un amestec de „accelerare” poate fi necesar pentru
a stabiliza efectul de întârziere al prizei de către glucoză iar un microbiocid
organic poate preveni atacul bacterian asupra fibrelor (Johnson, 2010).
Tabel 3. Producția globală a principalelor fibre vegetale
(după Faruk și col., 2012)
Producția globală (103 tone)
30 000
2 300
970
830
378
214
100
100
75 000
700

Tipul fibrei
Bambus
Iută
Kenaf
In
Sisal
Cânepă
Fibră de nucă de cocos
Ramia
Fibră de trestie de zahăr
Iarbă

Fibrele vegetale sunt clasificate în patru subdiviziuni, astfel: fibre
din tulpină, din frunze, din semințe și din fructe.
a)

Fibrele din tulpină

a1) Fibrele de iută sunt extrase din plantele genului Corchorus, ce
include aproximativ 100 de specii. Sunt dintre cele mai ieftine fibre
naturale, cele mai bune condiții pentru creșterea lor fiind regăsite în
Bangladesh, India și China (Faruk și col., 2012). În general, fibrele de iută
sunt extrase din nervura tulpinii, fiind utilizate ca material de împachetat,
suport de covor, frânghii, fire și multe alte elemente decorative (Saxena și
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col., 2011). Extragerea fibrelor se poate face pe cale mecanică
(ciocănitură), chimică (fierbere și aplicare de substanțe chimice, prin
vapori de apă) sau microbian, disponibilitatea apei și costurile procesului
în sine fiind principalul parametru care determină selectarea tipului de
extragere. De obicei, tulpinile de iută sunt scufundate imediat după
recoltare într-o apă curgătoare la debit redus timp de 20 de zile, după care,
sunt luate în mănunchiuri și lovite cu un ciocan lung de lemn. Fibrele astfel
extrase sunt apoi spălate cu apă proaspătă și lăsate la uscat.
a2) Cânepa este printre primele plante care a fost procesată și
folosită de oameni, în urmă cu peste 12 000 de ani. Cânepa este o varietate
a canabis-ului, crescută, în special, pentru fibre și semințe. Este una dintre
plantele cu ritmul de creștere cel mai rapid din lume, în fiecare an
obținându-se circa 20 de tone de produs uscat pe hectar. În plus, cânepa
este complet ecologică. Crește foarte dens, pe numeroase tipuri de sol și
este rezistentă prin natura ei la majoritatea dăunătorilor, deci in cultivarea
sa nu sunt necesare pesticidele și ierbicidele. Cânepa are cea mai mare
capacitate de industrializare dintre toate plantele tehnice. Aceasta poate
oferi multe din materiile prime care sunt necesare funcționării societății
omenești și care stau la baza obținerii alimentelor, hainelor, cosmeticelor,
materialelor de construcție, materialelor plastice, hârtiei etc. Toate
derivatele din cânepă sunt biodegradabile.
Printre numeroasele caracteristici ale fibrei de cânepă se număra
duritatea și durabilitatea ei superioară, și rezistența la putrezire. În forma
compozită, cânepa este de două ori mai puternică decât lemnul.
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Per hectar de cânepă se poate produce de patru ori mai multă hârtie
decât per hectar de pădure, iar hârtia rezultată este mai rezistentă și se poate
recicla de mai multe ori decât cea obținută din lemn. Ca material textil,
cânepa este de patru ori mai rezistentă și, totodată, mai catifelată decât
bumbacul.
a3) Alte fibre extrase din tulpina plantelor sunt cele de orez, orz,
grâu, bambus, iarbă, însă datele existente în literatura de specialitate sunt
insuficiente pentru a face o caracterizare a lor în contextul betonului
ecologic.
b) Fibrele din frunze
b1) Frunze de sisal. Planta sisal aparține familiei Agavaceae, este
cultivată în Brazilia, având aspectul unui ananas uriaș (Faruk și col., 2012).
Țesutul său moale este fragmentat manual sau automatizat în fibre, fiind în
principal utilizat pentru covorașe, carpete și multe alte materiale de întărire.
Fibrele pot fi extrase din frunzele sale prin topire industrială, fierbere sau
mecanic. Topirea cu apă este un proces tradițional de biodegradare ce
implică o rupere a legăturilor chimice din frunze; fibrele sunt spălate și
procesate ulterior, un singur ciclu de extracție având durata de 15-21 zile
(Saxena și col., 2011). O plantă de sisal produce aproximativ 200-250
frunze, fiecare dintre acestea conținând 4% fibre, 0,75% cuticulă, 8,00%
materie uscată și 87,25% apă (DiBella, 2014 ).
b2) Fibrele de cânepă au fost utilizate mult timp pentru durabilitatea
și lungimea lor. În mod extensiv, au fost folosite la fabricarea frânghiilor
și velelor, pentru hârtie și textile. Cânepa este o plantă dură ce crește bine
în regiunile cu climă moderată. Fibrele de cânepă sunt, în principal,
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compuse din celuloză, hemiceluloză, lignină și pectină (Saxena și col.,
2011). Este o plantă ce aparține familiei Cannabis, fiind în mod curent
subiectul unei subvenții a Uniunii Europene pentru agricultura
nealimentară (Faruk și col., 2012).
b3) Ramia (urzica chinezească) este o fibră scumpă dar durabilă,
fiind larg utilizată pentru producerea de furnir pentru mobilier, tapet etc.
b4) Bumbacul este cea mai importantă fibră utilizată în industria
textilă. Este în general recoltat manual, spre deosebire de alte fibre.
Bumbacul are o utilizare majoritară la fabricarea hainelor, păturilor și
carpetelor (Saxena și col., 2011). Bumbacul face parte din familia
Malvaceae, fiind nativ din regiunea tropicală și subtropicală din America
și Europa; numele său se referă la fibrele pufoase colorate crem ce
înconjoară semințele mici numite capsule. Acestea sunt separate de firele
de bumbac, care la rândul lor sunt aliniate, toarse și țesute.
c)

Fibrele din semințe

Fibrele de in sunt dintre cele mai puternice fibre naturale, având și
o bună conductivitate termică. Dezavantajul acestora este legat de faptul că
prin îndoirea constantă într-un singur loc fibrele tind să se rupă; oricum,
fibrele de in sunt utilizate preponderent pentru producerea de lenjerie,
pânză, frânghii, saci. În trecut, prelucrarea acestora era efectuată prin
imersia mănunchiurilor în apă curgătoare sau în bazine de apă. Fermentarea
de către bacteriile anaerobe degradează pectinele și alte substanțe care
leagă fibrele de tulpină iar după ce acestea s-au desfăcut, tulpina este ruptă,
părțile rezultate fiind înlăturate (proces numit decorticare). Aceste
fascicule de fibre sunt relativ grosiere, fiind procesate ulterior în procesul
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dărăcirii pentru viitoarele aplicații (Saxena și col., 2011 ). Proprietățile
mecanice la întindere ale fibrelor de in sunt estimate în funcție de diametrul
și localizarea lor; de exemplu, aprecierea pozitivă a fibrelor de la mijlocul
tulpinilor este asociată cu compoziția chimică a pereților lor celulari (Faruk
și col., 2012).
d)

Fibrele din fructe:

Fibre de nucă de cocos sunt obținute, în general, din cojile fructului
de cocotier (lat. „Cocos nucifera”). Aceste fibre sunt puternice, ușoare și
ușor rezistente la căldură și apă sărată (Saxena și col., 2011 ). Fibrele de
nucă de cocos pot fi extrase ușor, prin scufundarea cojilor în apă sau,
alternativ, prin utilizarea procesului mecanic. Aceste fibre au un conținut
ridicat de lignină și, prin urmare, un conținut scăzut de celuloză, fapt ce le
face elastice, puternice și cu durabilitate ridicată. Mai mult, cavitățile care
rezultă în urma procesului de uscare le face și deosebit de ușoare, având o
porozitate de 95% (Reis, 2006).

Relativ recent, o serie de asocieri ale fibrelor vegetale cu materiale
sintetice, precum poliacrilonitrilul (acrilic), polivinilalcoolul (PVA),
poliesterul, nylonul, polipropilena, polietilena etc., au fost folosite pentru a
realiza materiale compozite (Muntean, 2015), de obicei fiind necesar un
dispersant pentru a ajuta separarea fibrelor în mixer și un floculant
consecutiv utilizat pentru a îngroșa amestecul odată ce fibrele au fost
dispersate. Uneori sunt utilizate cenușa zburătoare, zgura sau silicea
ultrafină, pentru a întări volumul pastei și pentru a facilita încorporarea
fibrelor. Fibrele de oțel sunt dintre cele mai utilizate, pentru încorporarea
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acestora, ca de altfel și a celorlalte tipuri de fibre, fiind necesară
amestecarea lor riguroasă. Betoanele cu fibre vegetale permit folosirea
unor agregate mai mari de 5 mm, cantitatea maximă admisă de fibre fără
pierderea capacității de lucrabilitate fiind corespunzător mai mică, în mod
frecvent până în 1%, dar nu mai mult de 2% din volumul amestecului. În
general, lungimea fibrelor utilizate în beton trebuie să fie mai mare decât
mărimea maximă a agregatelor din matrice. Fibrele tind să aglutineze
adeseori, fiind necesară utilizarea unei mașini de separare a acestora. Astfel
de mașini folosesc o perie care se rotește la viteză mare și care destinde
fibrele împachetate și le injectează într-un mixer de beton. Mixerele care
mișcă matricea pe principiul contracurentului sau cele cu viteză înaltă cu
acțiune ridicată de forfecare, sunt mult mai eficiente pentru separarea
fibrelor, în special a celor lungi (12-25 mm), în timp ce mixerele mai puțin
eficiente necesită să fie folosite în asociere cu un echipament de separare a
fibrelor. Dispersia fibrelor în matrice trebuie să fie realizată destul de
repede, în timpi scurți de amestecare, cu cât aceștia sunt mai lungi cu atât
pot cauza formarea de „cocoloașe”. Fibrele tipice utilizate în beton sunt de
6-12 mm lungime și 0,1 mm diametru, iar reducerea apei prin adiția de
superplastifiant este recomandată pentru a evita raporturile excesiv de
ridicate de apă/ciment. În practica din Europa, conținutul mediu de fibre
utilizat este de 5-17 kg/m3 (0,5-1,5% pe volum) (Johnson,2010).
Fibrele vegetale sunt mult mai predispuse la infestații fungice și
parazitare, și mult mai puțin rezistente la foc decât cele minerale.
Toxicitatea produșilor chimici utilizați pentru cultivarea lor trebuie să fie
de asemenea luată în calcul (Asdrubali, 2007).
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Cercetările cu privire la utilizarea deșeurilor din agricultură în
producerea betonului sunt relativ de dată recentă, fiind necesare studii care
să demonstreze durabilitatea acestora pe termen lung. Oricum, betonul
realizat cu deșeuri din agricultură este considerat cu bune proprietăți
termice. Coaja de palmier, coaja de nucă de cocos, cojile bobului de orez,
știuleții de porumb, substratul uzat de ciuperci, sunt dintre cele mai
utilizate deșeuri în acest scop. Întrucât agregatele (nisipul ca agregat fin și
pietrișul ca agregat rugos) reprezintă aproximativ 60-80% din volumul
betonului, utilizarea cu succes a unor astfel de deșeuri solide din
agricultură, ca înlocuitor total sau parțial al agregatelor convenționale,
contribuie la salvarea energiei, conservarea resurselor naturale și reducerea
costurilor pentru producerea materialelor de construcție. De asemenea,
rezolvă problema deșeurilor și ajută la protejarea mediului înconjurător.
Structura distinctă a celulelor dotează fibra naturală cu excelente
proprietăți mecanice, dar cu o durabilitate slabă în mediu alcalin, precum
mediul asigurat de matricea de ciment (Nozahic și col., 2012). Conform lui
Wei și col., (2015), atunci când sunt expuse la soluția alcalină și mediul
mineral bogat al matricei de ciment, fibrele naturale vor avea o degradare
severă și vor deveni fragile din cauza a două mecanisme de îmbătrânire:
hidroliză alcalină și mineralizarea peretelui celular. Acest lucru afectează
în mod semnificativ rolul de ranforsare al fibrei în compozitele de ciment.
Mai mult decât atât, compozitele de ciment pot suferi o deteriorare
prematură, inclusiv o scădere a durității post fisurare și fisurare atunci când
acestea sunt supuse diferitelor procese de îmbătrânire. Degradarea fibrelor
poate fi atenuată prin două căi: (i) pre-tratament fibră și (ii) modificarea
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matricei de ciment. Pre-tratarea fibrelor naturale include metode chimice,
fizice și fizico-chimice (Harbulakova, 2014). Acoperirea cu silan, silicat
de sodiu (SS), silicat de potasiu a condus la îmbunătățirea proprietăților
mecanice și a durabilității fibrelor naturale din materialele pe bază de
ciment. Degradarea fibrelor naturale poate fi atenuată în mod eficient prin
producerea unei matrice cu hidroxid de calciu fără ciment, prin înlocuirea
în volum mare a cimentului cu argilă calcinată (metacaolin) și deșeuri
calcinate de cărămidă concasată din argilă sau metacaolin. Zgura granulată
de furnal, silicea ultrafină, cenușa zburătoare și metacaolinul au efecte
similare. Atât pre-tratarea fibrelor, cât și modificarea matricei de ciment
prin utilizarea diverselor materiale cimentoase suplimentare, precum
metacaolinul, nano-argila, calcarul, cenușa din coji de orez, cenușa
zburătoare și diatomita, indică faptul că se poate opri în mod eficient
degradarea fibrei naturale. Cu toate acestea, pre-tratarea fibrelor naturale
poate necesita mai mult efort, poate crește costurile și trebuie să ia în
considerare compatibilitatea dintre agenții de modificare și matricea de
ciment, precum și efectul său asupra proprietăților de interfață fibre-ciment
(Harbulakova, 2014). Prin urmare, este mai logic să fie îmbunătățite
proprietățile mecanice inițiale și durabilitatea compozitelor de ciment
armate cu fibre naturale prin modificarea reacției de hidratare a cimentului.
O creștere semnificativă a durabilității compozitelor de ciment
armate cu fibre naturale este realizată prin încorporarea materialelor
cimentoase suplimentare. Substituția cimentului cu metacaolin și silice
ultrafină conduce la creșteri ale proprietăților de lipire de interfață dintre
fibrele naturale și matricea de ciment. Hidroliza alcalină a componentelor
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amorfe din fibrele naturale și mineralizarea pereților celulelor fibrelor sunt
atenuate în matricele de ciment modificate, în special în cazul celor cu 30%
metacaolin și 10% silice ultrafină. Degradarea fibrelor naturale prezintă o
puternică dependență și de gradul de hidratare a cimentului, mai ales atunci
când acesta devine mai mare de 80%. Prin urmare, se poate trage concluzia
că durabilitatea compozitelor de ciment armate cu fibre naturale este
proporțională cu hidratarea cimentului (Jianqiang, 2016).

67

Cătălina Mihaela Grădinaru

Adrian Alexandru Șerbănoiu

CAP. 4. ECOLOGIZAREA BETONULUI
PRIN UTILIZAREA AGREGATELOR
VEGETALE DIN TULPINI DE FLOAREA
SOARELUI

Sustenabilitatea și știința mediului sunt în relație directă cu
proiectarea ecologică din cadrul industriei construcțiilor. În industria
construcțiilor există semnale de început al respectării principiilor
sustenabile în proiectele de locuințe ce presupun utilizarea conceptelor de
design sustenabil și a materialelor sustenabile (Na, 2013). O clădire
sustenabilă presupune ca emisiile sale să fie reduse la minimum sau chiar
la zero. Pentru a îndeplini acest obiectiv trebuie utilizate diferite strategii,
precum utilizarea de materii prime regenerabile și materiale de construcție
eficiente din punct de vedere energetic (Na, 2013). Materialele de
construcție pe bază de materiale sustenabile au proprietăți adecvate ce
îndeplinesc cerințele moderne de proiectare ale clădirilor, precum
sustenabilitatea în construcții și de întreținere, eficiență în operare și de
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reducere a amprentei de carbon. În timp ce soluția agregatelor reciclate a
fost deja studiată și aplicată mai peste tot în lume, alegerea unei variante
de agregate alternative cu caracter regenerant este la începuturile sale. În
general, agregatele regenerabile înseamnă că au origine animală sau
vegetală.
Materia primă vegetală este una ușor regenerabilă ce oferă o izolare
acustică și termică îmbunătățită, și absoarbe dioxidul de carbon din mediu.
Porozitatea ridicată a agregatelor vegetale și densitatea lor aparentă
scăzută, le recomandă a fi utilizate în producerea de beton ce prezintă un
comportament acustic și higrotermic foarte bun comparativ cu betonul
convențional cu agregate minerale. Agregatele vegetale prezintă o
flexibilitate ridicată ce determină un comportament elastic și plastic nonfragil, o ductilitate crescută dincolo de punctul de maximum al rezistenței
mecanice și o deformabilitate ridicată sub presiune (Amziane și Sonebi,
2016).
Ca materiale alternative, agregatele vegetale prezintă avantaje din
punct de vedere al sănătății, confortului și caracterului ecologic. De
asemenea, încălzirea globală, economia de energie și problemele legate de
ciclul de viață, reprezintă factori ce încurajează dezvoltarea materialelor pe
bază de plante. Cerințele din codurile termice ale Uniunii Europene
menționează că începând cu anul 2020, consumul de energie al tuturor
clădirilor noi trebuie să scadă de la 200 la 15 kwh/m2/an, astfel fiind
favorizată dezvoltarea materialelor pe bază de plante datorită proprietăților
lor de izolare termică și efectelor pozitive asupra mediului înconjurător
(Amziane și Sonebi, 2016).
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Agregatele din plante sunt adecvate de a fi utilizate în compoziția
materialelor de construcție, avantajele acestora fiind în legătură cu
procesarea lor simplă ce contribuie la protecția mediului și reducerea
poluării (Farias și col., 2017). Utilizarea în compoziția de beton a
agregatelor din plante de cultură agricolă, precum știuleții de porumb sau
tulpinile de floarea soarelui reprezintă o soluție pentru reducerea poluării
provocată de însăși producerea acestuia. Aceste materii prime sunt
disponibile pe scară largă, sunt ușor regenerabile și conduc la reducerea
costurilor finale ale betonului.
Betonul cu tulpini de floarea soarelui reprezintă un material ce
combină conținutul de deșeu cu materiale cu emisii scăzute și disponibile
la nivel local. Dezvoltarea sustenabilă la nivel local este în interdependență
cu probleme globale, precum încălzirea globală sau epuizarea resurselor
minerale (Amziane și Sonebi, 2016).
Conform tabelului 4, la nivel global, floarea soarelui este, în
general, o cultură cu o arie mai mică de răspândire decât cea a porumbului
(26,46 x 106 ha), cu o productivitate de 1,9 t / ha și o producție totală de
aproximativ 50,47 x 106 t la nivelul anului 2018 (USDA, 2018).
În Uniunea Europeană, în 2018, a fost realizată o producție de
semințe de floarea soarelui ce a reprezentat 19,6% din cea globală de acest
tip. La nivelul României, cultura de floarea soarelui a avut o pondere de
12% din totalul ariei agricole cultivată în 2018 pe țară (USDA, 2018).
Floarea soarelui reprezintă o cultură cu o răspândire largă, în special în
Sudul Americii de Sud, Europa de Sud, Rusia Europeană și Africa de Sud
(Leff și col., 2004).
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Tabel 4. Producția și ariile cultivate cu floarea soarelui la nivelul
României, Uniunii Europene și la nivel mondial în 2018

Cultura

România
Pondere în
Aria
Producție totalul ariei
cultivată
boabe
agricole
(mii Ha)
(mii tone) cultivate pe
țară

Floarea 2 948****
(2017)
soarelui

12%**

UE 28
Producție
boabe (mii
tone)

9700
(19.6% din
producția
1 100*** globală de
semințe de
floarea
soarelui)*

Nivel Mondial
Producția
pe Ha
(tone/Ha)

Aria
cultivată
(mii Ha)

Producție
boabe
(mii tone)

1,9**

26 460**

50 470**

Sursa:
*OECD, 2018. Crop production (indicator). https://doi.org/10.1787/49a4e677-en
** USDA (United States Department of Agriculture), USDA Foreign Agricultural
Service, 2018. World Agricultural Production. Circular Series WAP 11-18, 26 pp.
https://apps.fas.usda.gov/PSDOnline/app/index.html#/app/downloads
Foreign Agricultural Service
***https://www.reportlinker.com/data/series/h-mh0i_WztA
****https://www.reportlinker.com/data/series/8831dl2FLkE

În ceea ce privește utilizarea florii soarelui ca agregate în beton,
acestea sunt convenabile financiar și ușor de procesat, fiind resurse locale
fără existența unor costuri suplimentare ridicate. Recoltarea și depozitarea
lor se realizează cu ajutorul utilajelor agricole deja existente (Farias și col.,
2017).
De-a lungul timpului, principalele direcții de utilizare ale tulpinilor
de floarea soarelui au reprezentat un deșeu agricol care, în mod uzual, este
introdus toamna sub brazda plugului la aratul pământului.
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4.1. Caracterizarea tulpinii de floarea soarelui

De-a lungul vremurilor, s-a pus problema comparării avantajelor
folosirii în beton a agregatelor obținute din tulpini de floarea soarelui sau a
celor din cânepă. Din punct de vedere al compoziției chimice, valorile din
literatura de specialitate prezintă asemănări interesante între cânepă și
floarea soarelui. Părțile lemnoase ale cânepei și florii soarelui au un
conținut de celuloză de aproximativ 50% și, respectiv, 40% în unități de
masă. Acest procent ajunge la 47,4% în cazul măduvei tulpinii de floarea
soarelui. Conținutul de lignină pare să fie mai mare pentru cânepa Hurd
(28%) decât pentru partea lemnoasa din floarea soarelui (18,3%), dar acest
rezultat se schimbă foarte mult cu evoluția plantelor și vârsta. Așa cum era
de așteptat, celuloza măduvei de floarea soarelui este o lignină slabă
(3,5%). Un aspect interesant este conținutul de pectină egal pentru cânepa
Hurd, partea lemnoasă și măduva de floarea soarelui (6%). Această valoare
este foarte scăzută în comparație cu cea determinată pentru fibrele de
cânepă (20%). Aceste comparații suferă de variații în funcție de metodele
de determinare, vârsta de recoltare și speciile plantelor utilizate (Nozahic
și col., 2012). Tulpina de floarea soarelui include o parte importantă ușoară,
compresibilă (măduva), și o parte lemnoasă, periferică, înconjurată de
epidermă (Chabannes și col., 2015).
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Agregatele din tulpini de floarea soarelui sunt ultra-ușoare, cu o
densitate în vrac de 105 ± 2 kg/m3 și un conținut de apă de 9,4% măsurate
într-o cameră la 20 ± 2°C și 35±5% umiditate relarivă. Rezultate similare
ale densității au fost obținute pentru cânepă (103 ± 2 kg/m3) și tija de
floarea soarelui (105 ± 2 kg/m3) (Nozahic și col., 2012). Prin comparație,
densitatea relativă a particulelor de lemn este de 305,8 ± 66 kg/m3 (Nozahic
și col., 2012).
Scoarța tulpinii de floarea soarelui este un material lemnos compus
din celuloză, lignină și cutin (o substanță formată din esteri puternic
polimerizați ai acizilor grași) ce are densitatea particulelor de ~ 500 kg/m3.
Compoziția chimică organică a tulpinilor de floarea soarelui este
prezentată în tabelul 5.
Tabel 5. Compoziția chimică organică a tulpinilor de floarea soarelui
utilizate în acest studiu
Element chimic
organic

Tip valoare

SU
U
100% SU
Cenușă B
SO
Proteină B
Grăsime B
Celuloză B
SEN

SU
100% SU
SU
100% SU
SU
100% SU
SU
100% SU
SU
100% SU
SU
100% SU
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Valoare pentru
proba de tulpini
de floarea
soarelui
91,57
8,43
100
8,79
9,60
82,78
90,40
4
4,37
0,54
0,6
48
52,41
30,24
33,02
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Cenușă B – cenușă brută
SO – substanță organică
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Proteină B – proteină brută
Grăsime B – grăsime brută
Celuloză B – celuloză brută
SEN – substanță extractivă neazotată

Substanța uscată (SU) este formată din cenușă brută și substanță
organică. Substanța organică, la rândul ei este formată din proteină brută,
grăsime brută, celuloză brută și substanță extractivă ne-azotată (SEN) sau
lignină.
Componentele principale ale unei celule vegetale sunt celuloza și
lignina. Conform rezultatelor analizei de determinare a componentelor
organice ale tulpinilor de floarea soarelui, se observă că acestea conțin o
cantitate minoritară de lignină, de aproximativ 30% din totalul substanței
organice, reprezentând un procent aproape dublu decât cel regăsit în
tulpinile de floarea soarelui. În ceea ce privește cantitatea de celuloză,
tulpinile de floarea soarelui sunt cele care au procentul cel mai mare, de
52,41% din totalul substanței organice. Având în vedere aceste rezultate și
faptul că celuloza are un caracter hidrofil mai puternic decât lignina
(http://icfar.ca/lignoworks/content/what-lignin.html),

se

poate

trage

concluzia că tulpinile de floarea soarelui au o capacitate de absorbție a apei
foarte ridicată. În același timp, având în vedere că lignina are rol de barieră
în

structura

plantei

împotriva

insectelor

și

fungilor

(http://icfar.ca/lignoworks/content/what-lignin.html), tulpina de floarea

soarelui prezintă dezavantajul unei rezistențe crescute la atacul acestora.
Măduva tulpinii de floarea soarelui este diferită, deoarece nu este
un material lemnos (conține 50,2% compuși solubili în detergent neutru).
Aceasta este compusă din 95% aer (Chabriac și col., 2016). Tulpinile de
floarea soarelui arată o cantitate importantă de măduvă care reprezintă
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aproape 60% din volumul tijei. Măduva celulozică poate fi observată ca
particule rotunde cu un diametru de la 1 până la 6 mm în măcinare (Nozahic
și col., 2012).
Spre deosebire de cânepă, care are nevoie de un mecanism adaptat
pentru a elimina partea fibroasă a tijei, întreaga tulpină a florii soarelui
poate fi fărâmițată și utilizată ca agregate pentru obținerea betonului
ecologic (Chabannes și col., 2015).
Conductivitatea termică a agregatelor de floarea soarelui este foarte
aproape de cea a cânepei, chiar mai mică (0,050 W/mK, față de 0,055
W/mK). Acest lucru poate fi explicat prin prezența măduvei celulozice,
având o mai mare și o mai bună porozitate închisă decât particulele
lemnoase (Chabannes și col., 2015).

4.2. Utilizările tulpinii de floarea soarelui în
compoziţia betonului

Numeroase caracteristici fizice ale betonului cu agregate vegetale,
în special cele termice și acustice sunt modificate în mare măsură de
prezența și cantitatea de apă absorbită. Porozitatea crescută și structura
internă a agregatelor de floarea soarelui și cânepă sunt responsabile pentru
absorbția ridicată a apei și a capacității lor de retenție. Două etape distincte
pot fi observate în cadrul acestui proces: o creștere rapidă în greutate este
observată în timpul primelor 5 minute și, o a doua etapă de absorbție,
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continuă și lentă, este vizibilă după acest stadiu. Pentru cânepă, cinetica
celei de-a doua etape este de cinci ori mai mică decât cea a agregatului de
floarea soarelui, datorită structurii alveolare și închise a particulelor de
floarea soarelui (Nozahic și col., 2012).
În cazul agregatelor de floarea soarelui, în primul minut de înmuiere
se observă o creștere rapidă a masei datorită umplerii rapide cu apă liberă
a particulelor interioare, în special datorită forțelor capilare din canalele din
măduva tulpinii de floarea soarelui (xylem). A doua fază este în legătură cu
difuzia apei prin deschiderile din pereții celulelor vegetale. Această fază
depinde de distribuția granulometrică a agregatelor mărunțite. A fost
raportată o creștere a masei cu aproximativ 350% pentru agregatele din
tulpini de floarea soarelui și cu 300% pentru cânepă, comparativ cu
greutatea măsurată inițial în stare uscată, după 30 de minute de înmuiere
(Chabannes și col., 2015). Rata de absorbție a apei măsurată de Chabannes
și col. (2015) a fost stabilizată la 550% după două zile. Aceste agregate
sunt caracterizate printr-un nivel de absorbție foarte mare, datorită măduvei
celulozice. Prezența măduvei cu o suprafață echivalentă cu un diametru
cuprins între 5 și 10 mm implică o mai mică suprafață specifică decât
cânepa utilizată în studiu, care nu include această fracțiune de particule
grosiere. Ar putea fi presupus că apa absorbită la partea de suprafață a
agregatelor de floarea soarelui este probabil mai puțin importantă. Cu toate
acestea, acest aspect depinde și de hidrofilia suprafeței particulelor
vegetale. Porozitatea internă a măduvei tulpinii de floarea soarelui este
foarte ridicată și tinde să consolideze absorbția apei în agregatele de floarea
soarelui. O absorbție mare de apă nu este de dorit, având în vedere
76

Managementul materialelor ecologice de construcții
Analiza utilizării unor agregate ușoare de origine vegetală ca materie primă în producerea betonului

problemele de interfață liant-agregate ale acestui tip de material, însă poate
fi discutată ca un beneficiu de îndată ce măduva tulpinii sprijină
alimentarea internă cu apă pentru a evita contracția (ruperea), beneficiu ce
poate fi valorizat în zonele cu climat cald (Chabannes și col., 2015).
La proiectarea betonului cu agregate lignocelulozice, trebuie luat în
considerare câștigul de masă prin imersia directă a agregatelor în apă. Când
particulele lemnoase sunt înmuiate în apă are loc și o umflare semnificativă
a acestora. Acest fenomen este unul întârziat comparativ cu absorbția. De
fapt, umflarea depinde de difuzia apei lichide sau în stare de vapori și
fixarea sa în componentele pereților celulelor amorfe (microfibre
hemicelulozice, celuloză amorfă etc). În decursul a două ore, umflarea
tangențială medie a particulelor reprezintă 7% din dimensiunea inițială.
Aceasta reprezintă 80% din umflarea tangențială maximă. Forțele fizice de
atracție influențează legarea de interfață. Lemnul este un material cu o
polaritate ridicată și poate crea interacțiuni Van de Waals dipol-dipol cu un
adeziv sau particule polare. Legătura hidrogenului cu apa poate fi obținută
cu polimeri, precum hemicelulozele și celulozele, bogați în grupări polare
de hidroxil. Aceasta este o caracteristică a suprafețelor hidrofilice, partea
interioară fiind foarte bogată în polizaharide iar grupările hidroxil sunt
capabile să formeze legături de hidrogen cu ioni metalici precum Ca 2+, dar
și cu apa (Nozahic și Amziane., 2012).
Ca cercetare comparativă, Chabannes și col. (2015) a studiat
proprietățile betonului cu agregate de floarea soarelui, respectiv cu
agregate din cânepă, într-un raport liant/agregate de 2/1. Testele realizate
pe betonul cu agregate din floarea soarelui au demonstrat o conductivitate
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termică de 0,096 W/mK și o rezistență la compresiune medie de 0,5 N/mm2
determinată la 60 de zile. Aceste rezultate au fost aproape similare cu cele
înregistrate de betonul cu agregate din cânepă. De asemenea, Nozahic și
col. (2012) a demonstrat că agregatele din tulpini de floarea soarelui și cele
din tulpini de cânepă au o structură similară de fagure de miere și
compoziție chimică. Autorii au dezvoltat un beton cu agregate de floarea
soarelui și liant pe bază de calcar și pumice, cu raportul liant/agregate egal
cu 18. Rezistența la compresiune la 28 de zile a acestui tip de beton a fost
de 2,52 MPa. Aceeași rețetă de beton, dar ce a inclus agregate din cânepă,
a înregistrat o rezistență la compresiune de 2,77 MPa. Mati-Baouche și col.
(2014) au dezvoltat un material compozit din particule de tulpini de floarea
soarelui și chitosan cu o conductivitate termică de 0,056 W/mK și o
rezistență la compresiune de 2,0 MPa, în cazul unei rețete cu 4,3% chitosan
(un biopolimer realizat din chitină - substanță obținută din deșeuri de
carapace de creveți și alte crustacee) și particule de floarea soarelui mai
mari de 3 mm.

***
Într-o cercetare proprie, autorii au dezvoltat o serie de compoziții
de beton cu agregate vegetale din tulpini de floarea soarelui pentru a analiza
densitatea și rezistența la compresiune și întindere. Pentru transformarea
tulpinilor de floarea soarelui în agregate adecvate a fi introduse în
compoziția betonului, acestea au fost mărunțire și apoi au fost tratate cu
scopul reducerii capacității lor de absorbție a apei.
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A. Metoda de obținere a agregatelor din tulpini de floarea soarelui și
tratarea lor
Procedura prin care au fost obținute agregatele din tulpini de floarea
soarelui a fost următoarea:
1. De la plantele de floarea soarelui au fost recoltată doar tulpina, fără
frunze și pălărie (fig. 7 și 8).

Fig. 7. Recoltarea tulpinilor de floarea soarelui utilizate în cadrul
cercetărilor

Fig. 8. Tulpini de floarea soarelui recoltate
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2. După recoltare, tulpinile de floarea soarelui au fost lăsate la uscat în
stive în mediul ambiant (fig. 9).

Fig. 9. Uscarea tulpinilor de floarea soarelui
3. Tulpinile de floarea soarelui au fost mărunțite cu ajutorul unei mori
destinată mărunțirii furajelor pentru animale, în granule cu diametrul mai
mic de 5-6 mm și fibre cu lungimi mai mici de 25 mm (fig. 10).

Fig. 10. Aspectul tulpinilor de floarea soarelui după mărunțire
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4. După mărunțire, granulele și fibrele din tulpini de floarea soarelui au
fost tratate cu soluție de silicat de sodiu (SS) (fig. 11).

Fig. 11. Aspectul tulpinilor de floarea soarelui mărunțite și tratate cu
soluție de silicat de sodiu, în stare umedă
5. După imersia în soluția de SS, granulele și fibrele de floarea soarelui au
fost lăsate la uscat pe o suprafață încălzită la circa 50-55°C, într-o cameră
cu temperatura ambientală de circa 25-27°C, ventilată natural (fig. 12)
sau în mediul ambiant la o temperatură de circa 25-27°C (fig. 13).

Fig. 12. Uscarea agregatelor vegetale din tulpini de floarea soarelui pe
placă încălzită la circa 50-55°C și temperatura mediului ambiant de circa
25-27°C, după tratarea cu soluție de silicat de sodiu
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Fig.
13. Uscarea agregatelor
vegetale din tulpini de floarea
soarelui în mediul ambiant la circa
25-27°C, după tratarea cu soluție
de silicat de sodiu

6. După uscarea până la masă constantă, granulele și fibrele din tulpini de
floarea soarelui au ajuns în forma de a fi utilizate ca agregate vegetale în
compoziția betonului (fig. 14).

Fig. 14. Aspectul tulpinilor de floarea soarelui după tratarea cu soluție de
silicat de sodiu, în stare uscată
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B. Determinarea variantei optime de tratare a agregatelor din tulpini
de floarea soarelui
Pentru a studia efectele tratamentului aplicat agregatelor din tulpini
de floarea soarelui, au fost realizate rețete de micro-beton cu agregate
vegetale din tulpina de floarea-soarelui tratate cu soluție de silicat de sodiu,
în două variante de concentrație a acesteia, 25% și 40%.
Ca punct de plecare a fost utilizată o rețetă de micro-beton
convențional clasa C30/37, cu dimensiunea maximă a agregatelor de 8 mm
(BE). A fost utilizat ca beton de referință un beton din clasa C30/37,
deoarece era previzibil că rezistența betonului va scădea prin înlocuirea
agregatelor minerale cu cele vegetale (deoarece betoanele lignocelulozice
au, în general, o rezistență redusă comparativ cu betonul convențional).
Folosind o clasă superioară de beton ca punct de plecare, s-a urmărit
obținerea unei rezistențe acceptabile a betonului vegetal.
Compoziția betonului etalon, BE, a fost realizată din:
 Agregate: nisip natural cu diametrul de până la 4 mm și pietriș de râu,
sort cu diametrul 4-8 mm;
 Ciment de tip CEM II/A-LL 42.5R MPa, produs în Romania;
 Aditiv superplastifiant pe bază de policarboxilateter, Sika Plast 140;
 Aditiv accelerator pe bază de rhodanid, Sika BE 5.
În cea de-a doua etapă, a fost realizat un beton cu agregate vegetale,
pornind de la rețeta de beton etalon în care agregatele minerale au fost
înlocuite cu agregate din tulpini de floarea soarelui, mărunțite cu ajutorul
unei mori destinate mărunțirii furajelor, rezultând granule cu diametrul mai
mic de 5-6 mm și fibre cu lungime mai mică de 25 mm. După mărunțire,
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agregatele de plante au fost tratate cu soluție de silicat de sodiu 25%,
rezultând o reducere a absorbției apei de la 402% (măsurată pentru
agregatele netratate) până la aproximativ 200% (o reducere de 50%). După
imersia în soluția de SS, agregatele au fost lăsate la uscat pe o suprafață
încălzită la circa 50-55°C, într-o cameră cu temperatura ambientală de circa
23-25°C. După uscarea până la masă constantă, cu aceste agregate a fost
realizat BSFT 25-50 (beton cu 50% agregate din tulpini de floarea soarelui
tratate cu soluție de silicat de sodiu 25%). Pentru a obține o reducere mai
mare a capacității de absorbție a porumbului, a fost utilizată o soluție mai
concentrată de silicat de sodiu, de 40%, pentru tratarea agregatelor
vegetale, obținând o capacitate de absorbție a apei de 100% (o reducere de
75%), uscarea realizându-se în aceleași condiții precum în primul caz.
Tabel 6. Densitatea în grămadă și capacitatea de absorbție a granulelor
din tulpini de floarea soarelui
Tip tratament aplicat
Fără tratament
Soluție silicat de sodiu cu
conc. 25%
Soluție silicat de sodiu cu
conc. 40%

Densitatea în grămadă
granule din tulpini de
floarea soarelui
[kg/m3]
207,00

Capacitatea de absorbție
granule din tulpini de
floarea soarelui
[%]
402

173,00

192

328,10

100

Cu acest al doilea tip de agregate tratate, a fost realizat BFST 40-50
(beton cu 50% agregate din tulpini de floarea soarelui tratate cu soluție de
silicat de sodiu 40%). S-a realizat și un beton cu agregate din tulpini de
floarea soarelui netratate, BFSN 50 (beton cu tulpini de floarea soarelui
netratate). Toate variantele de beton cu agregate de floarea soarelui au
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presupus înlocuirea agregatelor minerale într-o proporție de 50% în volum
cu agregate vegetale (fig. 15).

Fig. 15. Realizarea betonului cu agregate din tulpini de floarea soarelui
Raportul apă / ciment pentru betonul standard a fost stabilit la 0,50,
dar utilizând un aditiv super plastifiant a fost redus la 0,43. În rețetele
concrete cu agregate vegetale, a fost adăugată o cantitate suplimentară de
apă, pe lângă cea calculată pentru a obține un raport apă / ciment de 0,43,
cantitatea acesteia variind în funcție de capacitatea specifică de absorbție a
tulpinilor de floarea soarelui
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Epruvetele de testare au fost cuburi cu latura de 150 mm pentru
testarea rezistenței la compresiune prisme cu dimensiunile 100x100x500
mm pentru testarea rezistenței la întindere prin încovoiere și cilindri cu
dimensiunile 100x200 mm pentru testarea rezistenței la întindere prin
despicare, câte trei epruvete pentru fiecare test (fig. 16). Testele au fost
efectuate la vârsta de 28 de zile, în conformitate cu standardele în vigoare
(SR EN 12350-6:2010, SR EN 12390-7/AC:2006, SR EN 123903:2009/AC:2011, SR EN 12390-5:2009 SR EN 12390-6:2010).

Fig. 16. Epruvete din beton cu agregate din tulpini de floarea soarelui
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B1. Densitatea în stare proaspătă și întărită a betonului cu
agregate din tulpini de floarea soarelui tratate și netratate
Determinarea densității aparente constă în stabilirea masei unui
probe de beton proaspăt și raportarea acesteia la volumul probei în stare
compactă, în conformitate cu SR EN 12350-6: 2010. Pentru determinarea
acestui parametru a fost folosit același tip de container metalic cilindric
utilizat și pentru turnarea epruvetelor pe care a fost testată rezistența la
compresiune. Procedură:
- a fost determinată masa (m1) a vasului gol;
- betonul proaspăt a fost introdus în vas și compactat prin vibrare;
- excesul de beton a fost îndepărtat folosind o riglă metalică;
- a fost determinată masa (m2) a vasului umplut cu beton. Densitatea
aparentă a betonului proaspăt a fost calculată utilizând următoarea formulă:
𝜌=

𝑚2 −𝑚1
𝑉

𝑘𝑔

[𝑚3 ]

(ecuația 1)

unde: m1 – masa vasului gol [kg];
m2 – masa vasului umplut cu beton [kg];
V – volumul vasului [m3].
Densitatea betonului întărit a fost determinată conform standardului
SR EN 12390-7/AC:2006, conform următoarei formule:
𝜌=

𝑚𝑠
𝑉𝑠

𝑘𝑔

[𝑚3 ]

(ecuația 2)

unde: ms – masa probei [kg],
Vs – volumul probei [m3].
Valoarea densității a fost obținută în urma calculării mediei
aritmetice a trei determinări.
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Graficul evoluției densității compozițiilor de beton dezvoltate este

Densitatea
betonului [kg/m3]

prezentat în fig. 17.
2275.00
1957.14
1878.57
1739.29

2214.29

2214.29

1892.86
1785.71
1657.14

TURNARE 7 ZILE

2191.07

1860.71
1750.00
1592.86

14 ZILE

2191.07

1853.57

1850.00

1714.29
1571.43

1700.00

21 ZILE

1553.57

BE
BFSN 50
BFST 2550
BFST 4050

28 ZILE

Fig. 17. Evoluția densității betonului cu 50% agregate din tulpini de
floarea soarelui în trei variante de tratare, de la turnare până la vârsta de
28 zile [kg/m3]
Din analiza evoluției densității betonului pe parcursul celor 28 zile
de maturare, se poate constata că cea mai mare scădere a acestui parametru,
de aproximativ 10%, a fost înregistrată de compozițiile BFSN 50 și BFST
25-50, în timp ce BFST 40-50 a înregistrat o diminuare de doar 5,5%, foarte
apropiată de valoarea de 3,7% măsurată în cazul betonului etalon. Aceste
valori sunt determinate de capacitatea diferită de absorbție a agregatelor
din floarea soarelui, BFST 40-50 fiind rețeta de beton realizată cu
agregatele vegetale cu cea mai mică valoare a capacității de absorbție.
Ca rezultat al tratamentului agregatelor de floarea soarelui cu
soluție de SS, BFST 25-50 a înregistrat o creștere a densității de
aproximativ 10%, iar BFST 40-50 una de aproximativ 20%, comparativ cu
BFSN 50. Aceste creșteri pot fi explicate prin faptul că soluția de SS
utilizată în cazul agregatelor din compoziția BFST 40-50 are o densitate
mai mare decât cea din cazul BFST 25-50.
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Densitățile compozițiilor de beton studiate în această etapă,
determinate la vârsta de 28 zile, sunt prezentate în fig. 18.
0.00

500.00

1000.00

1500.00

2000.00

BFST 40-50

2500.00

1850.00

BFST 25-50

1700.00

BFSN 50

1553.57

BE

2191.07

Fig. 18. Densitatea betonului cu 50% agregate din tulpini de floarea
soarelui în trei variante de tratare, la vârsta de 28 zile [kg/m3]
După cum se observă în fig. 18, toate compozițiile de beton cu
agregate vegetale fac parte din categoria betoanelor ușoare, cu densitatea
mai mică de 2000 kg/m3 (conform standardului C155:2013). Din acest
punct de vedere, cel mai ușor beton este cel realizat cu agregate de floarea
soarelui netratate.
B2. Rezistența la compresiune a betonului cu 50% agregate din tulpini
de floarea soarelui, tratate și netratate
Epruvetele din beton au fost testate la compresiune mono-axială, cu
o presă hidraulică de beton care transportă o sarcină uniform distribuită pe
suprafața specimenului (fig. 19 ), conform SR EN 12390-3: 2009 / AC:
2011. Epruvetele au fost încărcate perpendicular pe direcția turnării
betonului (fig. 20).

89

Cătălina Mihaela Grădinaru

Adrian Alexandru Șerbănoiu

Pentru aprecierea rezistenței la compresiune a fost calculată media
a trei încercări. Valoarea rezistenței la compresiune a fost determinată
folosind următoarea formulă:
𝑓𝑐 =

𝐹𝑚𝑎𝑥
𝐴𝐶

𝑁

[𝑚𝑚2 ]

(ecuația 3)

unde: F – forța maximă aplicată epruvetei, exprimată în [N];
Ac – aria comprimată perpendiculară direcției de aplicare a
încărcării, exprimată în [mm2].

Fig. 19. Presa hidraulică utilizată pentru efectuarea testelor mecanice
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Fig. 20. Testarea betonului la compresiune
În ceea ce privește rezistența la compresiune, rezultatele obținute la
acest test sunt prezentate în fig. 21.

42.18

13.61
5.52

BE

BFSN 50

5.35

BFST 25-50

BFST 40-50

Fig. 21. Rezistența la compresiune a betoanelor cu 50% agregate din
tulpini de floarea soarelui în trei variante de tratare [N/mm2]
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În ceea ce privește rezistența la compresiune, înlocuirea a 50% din
agregatele minerale cu agregate vegetale din tulpini de floarea soarelui a
condus la o scădere semnificativă a acestui parametru comparativ cu beton
de referință. Pe de altă parte însă, tratarea agregatelor din floarea soarelui
cu soluție de SS 40% (având ca rezultat reducerea capacității de absorbție
cu 75%) a determinat o îmbunătățire importantă a rezistenței la
compresiune a betonului realizat cu această variantă de agregate vegetale,
comparativ cu betonul cu agregate vegetale de floarea soarelui netratate
Contrar așteptărilor, BFST 25-50 a înregistrat o ușoară scădere a
rezistenței la compresiune ce poate fi explicată prin nivelul mai mare al
apei adăugate amestecului de beton proaspăt. Tratarea agregatelor de
floarea soarelui cu soluția mai concentrată de SS a condus la creșterea
rezistenței la compresiune cu 146,5% comparativ cu rezistența la
compresiune a betonului cu agregate de floarea soarelui netratate.
B3. Rezistența la întindere a betonului cu 50% agregate din tulpini de
floarea soarelui, tratate și netratate
1) Rezistența la întindere prin încovoiere
Determinarea rezistenței la întindere prin încovoiere se realizează
pe epruvete prismatice simplu rezemate, supuse la încovoiere prin
aplicarea unei forțe concentrate la mijlocul deschiderii, conform
standardului SR EN 12390-5:2009. Ruperea se produce în secțiunea de
moment încovoietor maxim, printr-o fisură care apare în zona întinsă, sub
forța concentrată, despicând în două epruveta (fig. 22).
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Conform standardului SR EN 12390-5:2009, rezistența la întindere
din încovoiere, fti, este dată de relaţia:
3

𝐹𝑏∙𝑙

𝑓𝑡𝑖 = 2 ∙ 𝑑

2
1 ∙𝑑2

𝑁

(ecuația 4)

[𝑚𝑚2 ]

unde: Fb – forța de rupere, exprimată în [N];
l – distanța dintre cele două reazeme, exprimată în [mm];
d1, d2 – lățimea medie, respectiv înălțimea medie a secțiunii
transversale, exprimată în [mm];

(b)

(a)

(c)

Fig. 22. Testarea betonului la întindere prin încovoiere:
(a) presa hidraulică utilizată pentru realizarea testului; (b) poziționarea
epruvetei de beton; (c) fisura de despicare după efectuarea testului
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În fig. 23 sunt prezentate rezistențele la întindere prin încovoiere
(a) și prin despicare (b) ale betoanelor analizate în această etapă.

3.44

2.43

2.00
1.35

BE

BFSN 50

BFST 25-50

BFST 40-50

(a)

3.07

0.83

0.71

BE

BFSN 50

BFST 25-50

1.27

BFST 40-50

(b)
Fig. 23. Rezistența la întindere a betoanelor cu 50% agregate din tulpini
de floarea soarelui în trei variante de tratare [N/mm2]
(a) Rezistența la întindere prin încovoiere
(b) Rezistența la întindere prin despicare
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Tratamentul agregatelor de floarea soarelui cu soluție de SS mai
puțin concentrată a determinat o scădere neașteptată a rezistenței betonului
la întindere prin încovoiere cu 32,5% (1,35 N/mm2) în cazul BFST 25-50
comparativ cu BFSN 50, cel mai probabil datorită rigidizării fibrelor
lemnoase din componența agregatelor de floarea soarelui ce a condus la
scăderea flexibilității lor și la dezvoltarea unui caracter casabil al acestora.
Tratarea agregatelor de floarea soarelui cu soluția de SS mai concentrată a
determinat creșterea rezistenței la încovoiere a betonului aferent cu până la
2,43 N/mm2, această creștere fiind atribuită rigidizării fibrelor lemnoase
din componența agregatelor de floarea soarelui cu dezvoltarea unui
caracter de rezistență sporită la încovoiere a acestora comparativ cu prima
variantă de tratament (densitatea mai mare a soluției de SS 40% comparativ
cu cea a SS 25% a determinat o creștere a masei agregatelor vegetale,
această masă suplimentară opunând o rezistență mai mare forțelor de
încovoiere).
2) Rezistența la întindere prin despicare
Determinarea rezistenței la întindere prin despicare a fost realizată
pe cilindri cu diametrul de 100 mm și o lungime de 200 mm. Acest test a
constat în comprimarea unei epruvete după două generatoare diametral
opuse (fig. 24).
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(a)

(b)

(c)

(d)

Fig. 24. Testarea betonului la întindere prin despicare
(a) poziționarea epruvetei, vedere longitudinală; (b) poziționarea
epruvetei, vedere transversală; (c) fisura de despicare, după realizarea
testului; (d) aspectul secțiunilor de despicare
Rezistența la întindere prin despicare (ftd) a fost calculată utilizând
ecuația 5:
𝑓𝑡𝑑 =

2𝐹𝑏
𝜋𝑏ℎ

𝑁

[𝑚𝑚2 ]

(ecuația 5)

unde: Fb – forța de rupere, exprimată în [N];
π – valoarea numărului pi;
b – lățimea medie a secțiunii transversale de rupere, exprimată în
[mm];
h – înălțimea medie a secțiunii transversale de rupere, exprimată în
[mm].
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Rezistența la întindere prin despicare are valori mai mici decât
rezistența la întindere prin încovoiere.
Testele au fost efectuate conform standardului SR EN 123906:2010. Pentru realizarea testărilor a fost utilizată o presă hidraulică,
înregistrând valoarea forței de rupere. Forța de rupere a fost aplicată
perpendicular pe direcția de turnare a betonului, în mod continuu și
uniform, până la rupere. A fost calculată media rezultatelor a trei testări și
apoi interpretată.

Fig. 25. Aspectul secțiunii betonului vegetal
cu agregate din tulpini de floarea soarelui
În ceea ce privește rezistența la întindere prin despicare, betoanele
cu agregate de floarea soarelui netratate au înregistrat o valoare de 0,71
N/mm2. Aplicarea primului tratament asupra agregatelor de floarea
soarelui a condus doar la o ușoară creștere a rezistenței betonului aferent,
în timp ce cel de-ai doilea tratament a determinat o valoare cu aproximativ
79% mai mare decât în cazul betonului cu agregate netratate.
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***
Rezultatele experimentale au condus la concluzia că înlocuirea
agregatelor minerale în proporție de 50% cu agregate din tulpini de floarea
soarelui a determinat scăderea proprietăților mecanice ale betonului
vegetal comparativ cu betonul etalon. Pe de altă parte însă, tratamentul
agregatelor de floarea soarelui cu soluția de SS 40% a determinat o creștere
semnificativă a rezistențelor la compresiune și întindere a betoanelor
realizate cu acest tip de agregate vegetale, comparativ cu valorile obținute
de betoanele cu agregate de floarea soarelui netratate.
Deși proprietățile mecanice ale betonului cu agregate de floarea
soarelui au fost sub nivelul celor ale betonului de referință, reducerea
capacității de absorbție a agregatelor de floarea soarelui în paralel cu
creșterea rezistenței betonului realizat cu acestea, și obținerea unui beton
din categoria beton ușor conduce la concluzia că tulpinile de floarea
soarelui pot fi utilizate ca înlocuitor parțial al agregatelor minerale din
compoziția betonului.
C. Efectul substituției agregatelor minerale din compoziția betonului
cu agregate vegetale din tulpini de floarea soarelui
După determinarea variantei optime de tratare a agregatelor
vegetale din tulpini de floarea soarelui, au fost analizate o serie de rețete de
microbeton realizate cu agregate din tulpină din floarea soarelui în mai
multe procente: 20%, 35%, 50%, 65%, 80%, 100% din totalul volumului
agregatelor din compoziție. Această cercetare a urmărit analiza efectului
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substituției agregatelor minerale din compoziția betonului cu agregate
vegetale, efectuându-se determinări ale densității, ale rezistenței la
compresiune și întindere, modulului de elasticitate, al durabilității la
îngheț-dezgheț și al conductivității termice.

C1. Densitatea betonului simplu cu agregate din tulpini de floarea
soarelui
Din analiza figurii 26 se observă aceeași tendință de scădere a
densității betonului pe măsura creșterii ponderii materialului vegetal.
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Fig. 26. Densitatea aparentă a betonului cu 20, 35, 50, 65, 80 și 100%
agregate din tulpini de floarea soarelui, măsurată la 28 zile de la
turnare [kg/m 3]
Înlocuirea a 20% din agregate minerale cu agregate din tulpini
de floarea soarelui a redus densitatea betonului obținut cu cca. 8%, în
timp ce înlocuirea acestora în proporții de 35%, 50%, 65% și 80% a
determinat scăderi ale densității betonului obținut cu 15,70%, 20,62%,
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28,72% și, respectiv, 37,97%, comparativ cu betonul etalon.
Densitatea betonului vegetal a scăzut cu 6-9% de la o variantă
compozițională la alta, în cazul BFS20, BFS35, BFS50, BFS65 și
BFS80. Înlocuirea 100% a agregatelor minerale cu cele obținute din
tulpini de floarea soarelui a determinat scăderea densității betonului
etalon cu cca. 62%, această variantă compozițională înregistrând o
scădere a densității cu cca. 25% față de varianta anterioară, ce a
presupus înlocuirea a 80% din agregatele minerale.
Conform figurii 27, se observă aceeași tendință de scădere a
rezistenței la compresiune pe măsura creșterii ponderii agregatelor din
tulpini de floarea soarelui.
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Fig. 27. Rezistența la compresiune a betonului cu 20, 35, 50,
65, 80 și 100% agregate din tulpini de floarea soarelui, determinată la
28 zile de la turnare [N/mm 2]
În cazul înlocuirii a 20% din agregatele minerale cu agregate din
tulpini de floarea soarelui, a determinat o scădere a rezistenței la
compresiune a betonului obținut cu cca. 57% comparativ cu BE, iar în cazul
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înlocuirii a 35% din volumul acestora, la o scădere cu încă 30% față de
varianta anterioară. Prin urmare, un surplus de agregate vegetale de 15% a
determinat o scădere dublă a rezistenței la compresiune (30%), dar într-un
procent mult mai mic decât înlocuirea inițială de 20% a agregatelor
minerale cu agregate din știuleți de porumb (30% vs. 57%). Creșterea în
continuare a ponderii agregatelor din știuleți de porumb, de la 35% la 50%
a determinat scăderea rezistenței la compresiune cu cca. 76% față de BE,
însă numai cu 18% față de varianta anterioară. De la nivelul de 50%, rata
de scădere a rezistenței la compresiune a început să crească de la o variantă
la alta, pe măsura creșterii cu câte 15% a ponderii materialului vegetal în
volumul total al betonului. Astfel, în cazul BFS65, rezistența la
compresiune a scăzut cu încă 25% față de BFS50, iar în cazul BFS80 și
BFS100, cu 44%, respectiv, 67% față de varianta anterioară lor.
Comparativ cu betonul etalon, înlocuirea agregatelor minerale în proporție
de peste 65% a determinat micșorarea rezistenței la compresiune cu
procente de peste 80%, BFS100 înregistrând o valoare mai mică a acestui
parametru cu 96,62% decât BE. De asemenea, valoarea efectivă
înregistrată pentru rezistența la compresiune a scăzut sub nivelul de 5
N/mm2, BFS100 ajungând până la 0,85 N/mm2.
C2. Rezistența la întindere prin despicare
Și în cazul betoanelor cu agregate din tulpini de floarea soarelui a
fost înregistrată o scădere a rezistenței la întindere prin despicare pe măsura
creșterii ponderii materialului vegetal (fig. 28).

101

Cătălina Mihaela Grădinaru

4.00

Adrian Alexandru Șerbănoiu

3.07
1.72

2.00

0.96

0.99

0.80

0.87
0.15

0.00
BE

BFS20

BFS35

BFS50

BFS65

BFS80

BFS100

Fig. 28. Rezistența la întindere prin despicare a betonului cu 20, 35, 50,
65, 80 și 100% agregate din tulpini de floarea soarelui [N/mm2]
Creșterea procentului de agregate din tulpini de floarea soarelui de
la 20% la 35%, de la 50% la 65%, și de la 80% la 100%, a determinat
scăderea acestui parametru cu 44,51%, 18,64% și, respectiv, 82,69%, față
de varianta inferioară. În schimb, creșterea acestei ponderi de la 35% la
50%, și de la 65% la 80%, a determinat îmbunătățirea rezistenței la
întindere prin despicare cu 3,34% și, respectiv, 7,78%, față de varianta
inferioară. Valoric, cea mai bună valoare a rezistenței la întindere prin
despicare dintre betoanele cu agregate din tulpini de floarea soarelui, a fost
înregistrată de BFS20 (1,72 N/mm2), următoarele variante, BFS35, BFS50,
BFS65, și BFS80, înregistrând valori aproximativ similare ale acestui
parametru, cu mici variații între 0,80 – 0,99 N/mm2.

C3. Modulul de elasticitate
Pentru determinarea modulului de elasticitate la compresiune a
betoanelor dezvoltate în această cercetare a fost aplicată metoda 2 din
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standardul SR EN 13412:2007, privind determinarea modulului de
elasticitate la compresiune. Metoda 2 se aplică în cazul produselor pe bază
de lianți de ciment. Echipamentul utilizat pentru realizarea acestor
determinări a fost o presă hidraulică de 100 tf și un dispozitiv specific de
măsurare a deplasărilor conform figurii 29.

Fig. 29. Echipamentul utilizat pentru măsurarea deformațiilor în cadrul
determinării modulului de elasticitate a betonului
Modulul de elasticitate este determinat prin măsurarea modificării
tensiunii în epruveta de beton la încărcare, pentru a produce o forță
cuprinsă între 0,5 N/mm2 (σ2) și 1/3 din rezistența la compresiune (σc) a
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specimenului, determinată conform SR EN 12190. Testul este format dintro etapă de preîncărcare, și o etapă de încărcare. În etapa de preîncărcare,
epruveta de beton se plasează centrat în dispozitivul de măsurare a
deplasărilor, și apoi în presa hidraulică. Se aplică o forță inițială de 0,5
N/mm2 (σ2), fiind înregistrată tensiunea (efortul). Se aplică o forță
crescătoare în mod constant, în intervalul (0,6±0,4) N/mm2/s până la
atingerea unei forțe egală cu o treime din rezistența la compresiune a
epruvetei de beton. Se menține aplicarea forței timp de 60 de secunde și se
înregistrează tensiunea (deplasările) în următoarele 30 de secunde. Dacă
citirile individuale variază cu mai mult de ±10% față de valoarea lor medie,
se recentrează epruveta și se repetă etapa. Se realizează cel puțin două
cicluri de preîncărcare, utilizând aceleași niveluri de încărcare și
descărcare, iar forța aplicată se menține constantă timp de 60 de secunde.
Etapa de încărcare presupune ca după perioada de așteptare de 60
de secunde de după ultimul ciclu de preîncărcare să fie înregistrată
schimbarea tensiunii de compresiune, pe măsură ce forța aplicată este
mărită de la σ2 la σ1. Diferența de tensiune este calculată pe baza diferenței
dintre două niveluri ale forței aplicate. Citirile trebuie realizate într-un
interval de 30 de secunde.
După cum se observă în graficul din fig. 30, modulul de elasticitate
al compozițiilor de beton cu agregate din tulpini de floarea soarelui scade,
de asemenea, pe măsura creșterii ponderii materialului vegetal în structura
lor, precum în cazul utilizării agregatelor din știuleți de porumb.
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Fig. 30. Modulul de elasticitate al betonului cu 20, 35, 50, 65, 80 și
100% agregate din tulpini de floarea soarelui
C4. Determinarea rezistenței betonului supus la cicluri repetate de
îngheț-dezgheț
Determinarea rezistenței la îngheț-dezgheț a fost realizată conform
SR EN 3518:2009, privind determinarea rezistenței la îngheț-dezgheț prin
măsurarea variației rezistenței la compresiune și/sau modulului de
elasticitate dinamic relativ. Acest standard este utilizat în cazul comparării
performanțelor betoanelor analizate după ce au fost supuse unor cicluri
repetate de îngheț-dezgheț. Standardul presupune existența unei metode
distructive de determinare a acestor performanțe prin testarea rezistenței la
compresiune, și a unei metode nedistructive, ce presupune măsurarea
modulului de elasticitate dinamic relativ. Întrucât metoda nedistructivă este
recomandată a fi aplicată în cazul betoanelor de densitate normală, în
cadrul cercetărilor efectuate în această lucrare a fost utilizată metoda
distructivă, întrucât aceasta este recomandată atât în cazul betoanelor de
densitate normală, cât și a betoanelor ușoare. Această metodă a presupus
realizarea unor epruvete de tip cub cu laturile de 100 mm (fig. 31), iar
testarea a fost efectuată după vârsta betonului de 28 de zile. Betoanele
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dezvoltate în cadrul acestei cercetări au fost supuse la 50 de cicluri de
îngheț-dezgheț. Pentru acest număr de cicluri, s-a ținut cont de precizarea
din standardul în vigoare de realizare a câte 6 epruvete din fiecare
compoziție de beton, 3 din acestea servind ca epruvete martor iar celelalte
3 fiind supuse efectiv ciclurilor de îngheț-dezgheț.

Fig. 31. Aspectul epruvetelor din beton vegetal realizate pentru testarea
rezistenței la cicluri repetate de îngheț-dezgheț, în stare uscată
Modul de lucru a presupus ca toate epruvetele de beton să fie
introduse în baie de apă la temperatura (20±5) °C, cu patru zile înainte de
începerea testării efective. Nivelul apei este inițial până la ¼ din înălțimea
epruvetei (fig. 32 ), după 24 de ore acesta crescându-se până la ½ din
înălțimea epruvetelor, apoi până la ¾, urmând ca la 3 zile de la introducerea
în apă epruvetele să fie cu minimum 20 mm în totalitate sub nivelul apei
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(fig.

33). Pentru obținerea unei saturări complete, acestea se mențin

imersate complet în apă timp de 24 de ore.

Fig. 32. Aspectul epruvetelor din beton vegetal, realizate pentru testarea
rezistenței la cicluri repetate de îngheț-dezgheț, la 24 de ore de la
introducerea în apă până la nivelul de ¼ din înălțimea lor

Fig. 33. Aspectul epruvetelor din beton vegetal realizate pentru testarea
rezistenței la cicluri repetate de îngheț-dezgheț, imersate total în apă,
înainte de începerea testării propriu-zise a rezistenței la îngheț-dezgheț
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Epruvetele martor rămân tot timpul în baia de apă pe parcursul
realizării testului de îngheț-dezgheț, iar cele ce trebuie testate efectiv la
îngheț-dezgheț se introduc într-o cameră frigorifică ce menține temperatura
la (-17±2) °C (fig. 34), pentru minimum 30 de minute la finalul etapei de
îngheț.

Fig. 34. Camera frigorifică utilizată pentru înghețarea epruvetelor de
beton
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După 4 ore, acestea se scot din camera frigorifică și se introduc în
baia de apă aflată la temperatura de (20±5)°C (fig. 35).

Fig. 35. Scoaterea epruvetelor de beton din camera frigorifică și
menținerea lor în baia de apă
După 4 ore, epruvetele se scot din baia de apă și se reintroduc în
camera frigorifică (fig. 36).
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Fig. 36. Scoaterea epruvetelor de beton din baia de apă și reintroducerea
lor în camera frigorifică

Fig. 37. Aspectul epruvetelor de beton după realizarea unor cicluri de
îngheț-dezgheț
După încheierea a 50 de cicluri de 4 ore îngheț – 4 ore dezgheț,
epruvetele se testează la compresiune (fig. 38 și 39).
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Fig. 38. Epruvetă din beton vegetal supusă ciclurilor de îngheț-dezgheț,
înainte și după testarea rezistenței la compresiune

Fig 39. Epruvetă martor din beton vegetal, înainte și după testarea
rezistenței la compresiune
Pierderea de rezistență la compresiune (η) se determină prin
ecvuația 5:
𝜂=

𝑅𝑚 −𝑅𝑡
𝑅𝑚

∙ 100

(ecuația 5)

unde,
Rm – rezistența medie la compresiune a epruvetelor martor
[N/mm2];
Rt – rezistența medie la compresiune a epruvetelor testate la înghețdezgheț [N/mm2].
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Cele 50 de cicluri de îngheț-dezgheț au determinat scăderea
rezistenței la compresiune a acestuia. Astfel, în cazul BFS20, scăderea
acestui parametru a fost de cca. 21%, în cazul BFS50, scăderea a fost de
28%, iar în cazul BFS65, de cca. 34%. BFS35 a înregistrat o scădere a
rezistenței la compresiune de 44%, iar BFS80, de 51% (fig. 40).

Fig. 40. Pierderea rezistenței la compresiune a betonului cu 20, 35, 50,
65, 80 și 100% agregate din tulpini de floarea soarelui, în urma testării
la îngheț-dezgheț [%]
Betonul cu 100% agregate din tulpini de floarea soarelui nu a putut
fi testat întrucât nu a rezistat celor 50 de cicluri de îngheț-dezgheț.
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C5. Determinarea conductivității termice a betonului
Metoda după care a fost determinată conductivitatea termică a fost
cea prevăzută în SR EN 12667:2009 privind Performanța termică a
materialelor și produselor de construcție. Determinarea rezistenței
termice prin metoda plăcii calde gradate și prin metoda cu termofluxmetru.
Produse cu rezistență termică mare și medie, și anume metoda cu
termofluxmetru.
Pentru realizarea efectivă a acestui test, în cadrul acestei cercetări
a fost realizat un prototip conform specificațiilor prevăzute în standard.
Acesta a fost compus din trei module: (i) un modul realizat cu scopul
asigurării temperaturii de răcire de o parte a epruvetei de încercat – modulul
A, (ii) un modul realizat cu scopul asigurării temperaturii de încălzire de
cealaltă parte a epruvetei – modulul B, și (iii) un modul de mijloc – modulul
C, pentru plasarea efectivă a epruvetei de beton între celelalte două module
(fig. 41).
Modulul A a fost proiectat să asigure răcirea în incinta lui atunci
când este cuplat cu modulul de mijloc, cel care conține epruveta de beton.
În componența lui au fost prevăzute o mini-instalație de răcire pe baza
efectului Peltier, un senzor de temperatură ambiental conectat la un
termostat, și un senzor de temperatură de suprafață conectat la un
înregistrator de date denumit Datalogger. Senzorul de temperatură de
suprafață are rolul de a transmite temperatura de la suprafața de contact a
epruvetei dinspre partea rece către Datalogger.
Modulul B a fost proiectat să asigure încălzirea în incinta lui atunci
când este cuplat cu modulul de mijloc, cel care conține epruveta de beton.
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În componența lui au fost prevăzute o mini-instalație de încălzire pe bază
de mini-radiator, un senzor de temperatură ambiental conectat la un
termostat, și un senzor de suprafață conectat la un înregistrator de date
denumit Datalogger. Senzorul de temperatură de suprafață are rolul de a
transmite temperatura de la suprafața de contact cu epruveta, dinspre partea
caldă către Datalogger.
Modulul C a fost proiectat pentru a încadra pe poziție epruveta de
beton realizată conform prevederilor standardului cu dimensiunile de
300x300x50 mm.
Toate modulele au fost izolate foarte bine pentru eficiența
sistemului. Sistemul a fost prevăzut și cu o sursă de alimentare de laborator,
cu scopul de a putea fi măsurată tensiunea și intensitatea curentului electric
furnizat pentru funcționarea dispozitivului (fig. 45).
Ca principiu de funcționare, după amplasarea epruvetei de beton în
modulul C, celelalte două module A și B se atașează și se fixează acestuia,
creându-se, în acest fel, două incinte foarte bine închise de o parte și de
cealaltă a epruvetei de beton (fig. 42, 43 și 44). Astfel se creează condițiile
de testare prevăzute de standard conform cărora de o parte a epruvetei
trebuie asigurat un mediu cu o anumită temperatură, iar de cealaltă parte a
epruvetei, un mediu cu o altă temperatură, diferența dintre cele două,
recomandată de standard, fiind necesară a fi minimum 15°C. Temperatura
medie de încercare prevăzută de standard menționează o temperatură
minimă de (-) 100°C pentru unitatea de răcire, și una de maxim (+) 100°C
pentru unitatea de încălzire, alegerea efectivă a temperaturii de testare fiind
la dispoziția utilizatorului. Prin intermediul mini-instalației de răcire și a
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termostatului, în modulul A a fost setată o temperatură de 15±1°C, iar în
modulul B, de 30±1°C (fig. 46).
Evoluția temperaturii de la cele două suprafețe ale epruvetei a fost
înregistrată prin intermediul celor doi senzori de temperatură de suprafață
conectați la același Datalogger (fig. 45). După asamblarea celor trei
module și pornirea sistemului, testul durează până la obținerea egalizarea
temperaturilor de pe cele două fețe ale epruvetei de beton, această egalizare
fiind constatată pe ecranul Dataloggerului. În următoarea etapă se descarcă
datele înregistrate de Datalogger pe durata testului (fig. 47) și se determină
conductivitatea termică a epruvetei. Conform C155-2013, pentru
determinarea conductivității termice a betoanelor cu agregate ușoare se
folosește ecuația 6:
𝜆=

𝑞∙𝑑
∆𝑇

[W/(moK)]

unde,
q – densitatea fluxului termic [W/m2],
d – grosimea medie a epruvetei [m],
ΔT – diferența de temperatură [°K].
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MODUL C

MODUL B

MODUL A

Fig. 41. Aspectul interior al celor trei module ale dispozitivului, înainte
de unirea lor

Fig. 42. Unirea celor trei module ale dispozitivului
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Fig. 43. Aspectul interior al dispozitivului asamblat și amplasarea
senzorilor de temperatură ambientali și de suprafață

Fig. 44. Aspectul exterior al dispozitivului, după unirea celor trei module
și înainte de punerea în funcțiune
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Fig. 45. Conectarea senzorilor de temperatură de suprafață la Datalogger
și pornirea sistemului

Fig. 46. Diferența de temperatură dintre cele două camere ale
dispozitivului
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Fig. 47. Graficul obținut prin intermediul softului aferent
datalogger-ului
Din analiza fig. 48 se observă scăderea conductivității termice a
betonului vegetal pe măsura creșterii ponderii agregatelor din tulpini de
floarea soarelui. Astfel, în cazul înlocuirii a 50% din agregatele minerale
cu agregate din tulpini de floarea soarelui a condus la o scădere a
conductivității termice a betonului etalon cu 50,21%, înregistrând valoarea
de 0,4465 W/(mK), iar înlocuirea totală a acestora, la o reducere a
conductivității termice cu aproximativ 83%, înregistrând valoarea de
0,1537 W/(mK).
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Fig. 48. Conductivitatea termică a betonului cu 20, 35, 50, 65, 80 și
100% agregate din tulpini de floarea soarelui [W/mK]
Creșterea cu câte 15% (până la nivel de 80%) a ponderii agregatelor
din tulpini de floarea soarelui din compoziția betonului a determinat scăderi
ale conductivității termice ale acestuia cu 6-14% de la o variantă
compozițională la alta (fig. 130). Astfel, BFS35 și BFS80 au înregistrat o
conductivitate termică mai mică cu cca. 10,5% față de BFS20 respectiv,
BFS65. BFS50 a înregistrat o scădere a conductivității termice cu 6% decât
BFS35, iar BFS65, cu aproximativ 14% față de BFS50. În cazul BFS100,
s-a înregistrat o scădere a conductivității termice cu 55,40% față de BFS80.
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CAP. 5. METODE DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A
CARACTERISTICILOR BETONULUI CU
AGREGATE VEGETALE

Pentru îmbunătățirea proprietăților betonului cu agregate vegetale,
cu obiectivul obținerii unui material cu o conductivitate termică cât mai
scăzută și cu un nivel adecvat al rezistențelor mecanice se poate recurge la
modificarea matricei de ciment, la accelerarea reacției de hidratare a
cimentului sau la aplicarea acestor două metode concomitent. Pentru a
analiza îndeaproape efectele ce pot fi obținute prin aplicarea acestor
metode a fost realizat un studiu ce a implicat:
A.

Modificarea matricei de ciment prin utilizarea cenușii zburătoare
ca înlocuitor al cimentului în proporție de până la 30% din volumul
acestuia din rețeta de beton etalon;

B.

Accelerarea reacției de hidratare a cimentului prin utilizarea
soluției de silicat de sodiu de concentrație 100% ca aditiv
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suplimentar, în proporție de 5% din volumul de liant, pe lângă
utilizarea unui aditiv de accelerare comercial pe bază de rhodanid.
C.

Modificarea matricei de ciment prin utilizarea silicei ultrafine ca
înlocuitor al cimentului în proporție de 10% din volumul acestuia,
concomitent cu accelerarea reacției de hidratare a cimentului prin
utilizarea soluției de silicat de sodiu de concentrație 100% ca aditiv
suplimentar, în proporție de 5% din volumul de liant, pe lângă
utilizarea unui aditiv de accelerare comercial pe bază de rhodanid,
și formarea de goluri de aer în structura betonului prin utilizarea
unui aditiv antrenor de aer în proporție de 0,4% și 0,8% din volumul
total de liant.
Prin utilizarea substituției unei părți din ciment cu cenușă

zburătoare sau silice ultrafină s-a urmărit îmbunătățirea durabilității
materiei vegetale în structura betonului și obținerea unei legături de
interfață agregate vegetale – matrice îmbunătățite.
Prin utilizarea aditivului accelerator de întărire și a soluției de silicat
de sodiu de concentrație 100% s-a urmărit obținerea unei îmbunătățiri a
reacției de hidratare a cimentului. Această măsură a fost justificată de faptul
că apa adăugată în timpul procesului de realizare a betonului cu agregate
vegetale este absorbită relativ repede de partea vegetală din beton, punând
astfel sub semnul întrebării procentul de realizare a reacției de hidratare a
cimentului.
În cadrul cercetărilor s-a utilizat aditivul accelerator de întărire,
Sika BE 5, produs de SIKA. Conform fișei tehnice furnizată de producător,
Sika BE 5 este un aditiv accelerator de întărire recomandat pentru
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realizarea betoanelor turnate pe timp friguros, betoane pentru reprofilări,
șape, elemente din beton, nu însă și pentru obținerea betoanelor
precomprimate. Acțiunea benefică a acestui aditiv se justifică prin
accelerarea procesului de hidratare a cimentului și a celui de întărire a
betonului, cu obținerea unor rezistențe inițiale mari. Efectul său este
amplificat de utilizarea unui raport apă/ciment scăzut. Doza folosită trebuie
să reprezinte 1,0-2,1% din masa cimentului, amestecată odată cu apa de
amestec ori spre finalul malaxării. În experimentele efectuate a fost
respectată cerința unui timp minim de malaxare de 45 secunde/m3. Aditivul
Sika BE 5 de accelerare a întăririi betonului are la bază substanța numită
Rhodanid, are o densitate la 20°C de 1,05±0,02 g/cm3, o valoare a pH-ului
de 5,5, conținuturile de cloruri și de alcali fiind similare cu cele ale
aditivului Sika Plast 140.
În cadrul cercetărilor aferente acestei teze de doctorat, a fost utilizat
și silicat de sodiu sub formă de soluție pentru tratarea agregatelor vegetale
și ca aditiv în compoziția betonului.
Silicatul de sodiu este denumirea comună a metasilicatului de
sodiu, Na2SiO3, fiind cunoscut și ca apă de sticlă sau sticlă lichidă. Acesta
este un compus chimic disponibil atât în formă solidă, cât și în formă
lichidă, ce este utilizat în beton, materiale refractare, textile, prelucrarea
lemnului, automobile sau protecția pasivă a lemnului împotriva focului.
Utilizarea silicatului de sodiu pentru impregnarea lemnului industrial a fost
descrisă încă din anul 1920. De exemplu, în brevetul de invenție U.S. Pat.
No. 13,448,91, Hess (1920) prezentă o metodă de tratare a lemnului și a
materialelor din lemn cu scopul obținerii unui lemn rezistent la foc. Apa de
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sticlă este utilizată, de asemenea, pentru protejarea lemnului și produselor
din lemn prin îmbunătățirea rezistenței la acțiunea termitelor, insectelor,
putrezirii și degradării.
Proprietățile de liere ale silicatului de sodiu se bazează pe faptul că
la pierderea apei de constituție silicea din silicat formează un gel care
învelește granulele de nisip sau îmbibă structurile poroase. Prin pierderea
apei (fie prin uscare, fie prin legarea acesteia în urma unor reacții chimice),
gelul se întărește și asigură structurilor proprietăți mecanice superioare.
Ca aditiv, a fost utilizată soluția de silicat de sodiu în concentrație
de 100% într-un raport de 5% din volumul cimentului.
Soluția de silicat de sodiu este foarte des utilizată pentru a
preveni evaporarea excesivă a apei de amestec din compoziția
betonului proaspăt prin aplicarea acesteia în timpul perioadei de
maturare a betonului, pe suprafața acestuia (Kim și col., 2014).
Silicatul de sodiu pe bază de nanosilice este un material de umplere a
porilor pentru beton, cu efecte pozitive excelente în cazul atacului
clorurilor (Lenmerman și Remler, 1933).
Pudra de silicat de sodiu este un activator alcalin în cazul
mortarelor și betoanelor fără ciment, alkali-activate (Nozahic și
Amziane, 2012).
Ca aditiv în amestecul proaspăt de beton, silicatul de sodiu are
rolul de accelerator de priză pentru cimentul Portland (Sellami și col.,
2013).
În cadrul cercetărilor, în compoziția unor rețete de beton s-a
adăugat și aditiv antrenor de aer Sika LPS A-94 produs de SIKA. Pentru
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realizarea diverselor experimente aferente prezentei lucrări, drept antrenor
de aer a fost folosit aditivul Sika LPS A-94, cu o recomandare generală în
producerea mortarelor și betoanelor cu rezistențe ridicate la gelivitate și la
acțiunea sărurilor de degivrare (de exemplu, betoane rutiere, betoane
pentru construcția de drumuri și poduri etc.). Acest aditiv conține în
structura sa tenside sintetice, are o densitate la 20°C de 1±0,02 kg/l, o
valoare a pH-ului de 7, un conținut de cloruri < 0,01% și a celui de alcali
(echivalent Na2O) mai mic de 0,5%. Doza folosită trebuie să reprezinte
0,02 – 0,80% din masa cimentului, adăugată odată cu apa de amestec sau
la finalul malaxării, cu un timp minimum de malaxare de 1 minut/m3.
Beneficiile aduse de încorporarea acestui aditiv sunt legate de formarea
unor pori fini de aer în structura betonului obținut, cu distribuirea lor
uniformă, fapt ce permite dilatarea apei infiltrată în masa betonului la
îngheț, fără a fi distrusă structura betonului. Betoanele realizate prin
încorporarea acestui aditiv se caracterizează printr-o îmbunătățire a
lucrabilității ca o consecință a efectului de rulment.

În toate compozițiile de beton realizate a fost aplicat un raport
apă/ciment de 0,43, în ceea ce privește apa de amestec. Însă, întrucât s-a
stabilit ca obiectiv general ca betoanele să aibă aproximativ același nivel
de lucrabilitate care să permită manipularea ușoară a acestuia în timpul
realizării turnării, cantitatea totală de apă utilizată într-o compoziție de
beton a variat în funcție de capacitatea de absorbție a agregatelor vegetale
sau de efectul înlocuirii cimentului cu cenușă zburătoare sau silice ultrafină
sau de utilizarea aditivilor silicat de sodiu sau antrenor de aer.
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De asemenea, în cadrul cercetărilor s-a utilizat aditivul
superplastifiant, Sika Plast 140, produs de SIKA. Conform fișei tehnice
furnizată de producător, Sika Plast 140 este un aditiv cu proprietăți
superplastifiante, fiind adăugat betoanelor pentru o mai bună menținere a
lucrabilității lor, prin dispersia și hidratarea mai bună a cimentului,
scăderea necesarului de apă și menținerea constantă a raportului
apă/ciment, scăderea forțelor de frecare între ciment și agregate, cu
rezultarea unui beton mai omogen, cu un timp de lucrabilitate mai crescut
chiar și în cazul temperaturilor ridicate, cu o reducere a contracțiilor și
curgerii lente și o creștere a rezistențelor la carbonatare. Ingredientele
acestui aditiv corespund standardelor SR EN 934-1 / 934-2 (substanță de
bază: policarboxilateter, densitate la 20°C: 1,045±0,02 g/cm3, pH = 4,5;
cloruri < <0,1%, alcali ca echivalent Na2O < 0,5%), fiind recomandat
pentru realizarea tuturor claselor de beton, cu un necesar la minimum de
apă. Din punct de vedere practic, adăugarea aditivului Sika Plast 140 este
realizată odată cu apa din amestec ori la finalul procesului de malaxare,
fiind importantă menținerea unui timp minim de malaxare de 45-60
secunde / m3, dar nu mai puțin de 5 minute / automalaxor. Doza
administrată trebuie să reprezinte între 0,2 și 2,5% din masa cimentului,
acest aditiv fiind recomandat drept compatibil cu toate materialele
cimentoase ce îndeplinesc criteriile EN 197-1, incluzând și aditivii
acceleratori

de

priză,

întârzietori

de

impermeabilizanți și reducători de contracții.
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5.1. Prezentarea compozițiilor de beton cu agregate
din tulpini de floarea soarelui

Urmând aplicarea celor trei variante de modificare a compozițiilor
de beton, au fost dezvoltate o serie de rețete, după cum urmează:
A. Modificarea matricei de ciment
Pentru realizarea acestui studiu au fost dezvoltate rețete de beton cu
10%, 20% și 30% cenușă zburătoare, ca înlocuitor al cimentului. Acestea
au servit ca rețete etalon pentru realizarea ulterioară a altor rețete de beton,
care au presupus menținerea aceleiași matrice, cu înlocuirea însă a
agregatelor minerale cu cele vegetale în proporție de 20 și 50%. Astfel, au
fost dezvoltate următoarele compoziții de beton:


BE – beton etalon de clasă 25/30;



BCZ10 – beton cu cenușă zburătoare ca înlocuitor a 10% din
volumul de ciment din rețeta BE;



BCZ20 – beton cu cenușă zburătoare ca înlocuitor a 20% din
volumul de ciment din rețeta BE;



BCZ30 – beton cu cenușă zburătoare ca înlocuitor a 30% din
volumul de ciment din rețeta BE;



BFSCZ 20-10 – beton cu cenușă zburătoare ca înlocuitor a 10% din
volumul cimentului din rețeta BE, și cu agregate vegetale din
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tulpini de floarea soarelui ca înlocuitor a unui volum de 20%
agregate minerale;


BFSCZ 20-20 – beton cu cenușă zburătoare ca înlocuitor a 20% din
volumul cimentului din rețeta BE, și cu agregate vegetale din
tulpini de floarea soarelui ca înlocuitor a unui volum de 20%
agregate minerale;



BFSCZ 20-30 – beton cu cenușă zburătoare ca înlocuitor a 30% din
volumul cimentului din rețeta BE, și cu agregate vegetale din
tulpini de floarea soarelui ca înlocuitor a unui volum de 20%
agregate minerale;



BFSCZ 50-10 – beton cu cenușă zburătoare ca înlocuitor a 10% din
volumul cimentului din rețeta BE, și cu agregate vegetale din
tulpini de floarea soarelui ca înlocuitor a unui volum de 50%
agregate minerale;



BFSCZ 50-20 – beton cu cenușă zburătoare ca înlocuitor a 20% din
volumul cimentului din rețeta BE, și cu agregate vegetale din
tulpini de floarea soarelui ca înlocuitor a unui volum de 50%
agregate minerale;



BFSCZ 50-30 – beton cu cenușă zburătoare ca înlocuitor a 30% din
volumul cimentului din rețeta BE, și cu agregate vegetale din
tulpini de floarea soarelui ca înlocuitor a unui volum de 50%
agregate minerale;



BFS 20 – beton cu tulpini de floarea soarelui ca înlocuitor a 20%
din volumul agregatelor minerale;
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BFS 50 - beton cu tulpini de floarea soarelui ca înlocuitor a 50%
din volumul agregatelor minerale.
Compoziția betonului etalon a presupus folosirea următoarelor

componente:


ciment Portland CEM II/A-LL42,5R;



două sorturi de agregate de râu: nisip cu diametrul de până în 4 mm și
pietriș sort 4-8 mm;



aditivi: un superplastifiant pe bază de policarboxilateter și un
accelerator de întărire pe bază de rhodanid.

B. Accelerarea reacției de hidratare a cimentului
Pentru realizarea acestui studiu au fost dezvoltate rețete de beton cu
soluție de silicat de sodiu concentrație 100%, ca aditiv pentru accelerarea
reacției de hidratare a cimentului în proporție de 5% din volumul de ciment.
Agregatele minerale au fost înlocuite cu agregate de tulpini de floarea
soarelui în proporție de 20%, 50% și 80%. Astfel, au fost dezvoltate
următoarele rețete:


BFS20 – beton cu tulpini de floarea soarelui ca înlocuitor a 20%
din volumul de agregate minerale;



BFS20.SS – beton cu tulpini de floarea soarelui ca înlocuitor a 20%
din volumul de agregate minerale și cu aditiv de silicat de sodiu
100%, în proporție de 5% din volumul de ciment;



BFS50 – beton cu tulpini de floarea soarelui ca înlocuitor a 50%
din volumul de agregate minerale;
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BFS50.SS – beton cu tulpini de floarea soarelui ca înlocuitor a 50%
din volumul de agregate minerale și cu aditiv de silicat de sodiu
100%, în proporție de 5% din volumul de ciment;



BFS80 – beton cu tulpini de floarea soarelui ca înlocuitor a 80%
din volumul de agregate minerale;



BFS80.SS – beton cu tulpini de floarea soarelui ca înlocuitor a 80%
din volumul de agregate minerale și cu aditiv de silicat de sodiu
100%, în proporție de 5% din volumul de ciment.
Betonul a fost turnat în matrițe de tip cub cu latura de 150 mm și de

tip cilindru cu diametrul de 100 mm și lungimea de 200 mm. Cuburile au
fost utilizate pentru determinarea densității aparente și apoi pentru
realizarea testării rezistenței la compresiune. Epruvetele cilindrice au fost
utilizate pentru determinarea rezistenței la întindere prin despicare. Fiecare
test a fost realizat pe câte trei epruvete.
C. Modificarea matricei de ciment și accelerarea reacției de hidratare
a cimentului
Întrucât proprietățile mecanice ale betonului vegetal BS și BFS au
înregistrat o scădere semnificativă comparativ cu BE, au fost analizate
câteva variante pentru a găsi o soluție de îmbunătățire a proprietăților
mecanice ale acestora, cu înlocuirea a 10% din volumul de ciment cu
cenușă zburătoare și, respectiv, silice ultrafină, și prin adăugarea de SS în
raport de 5% din volumul de ciment și aditiv antrenor de aer (AAA) în
două procente, 0,4% și 0,8% din volumul de ciment. Prin urmare,
compozițiile de beton dezvoltate în cazul acestui studiu au fost:
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BE – beton etalon;



BFS – beton cu tulpini de floarea soarelui;



BFS.SS – beton cu tulpini de floarea soarelui și silicat de sodiu;



BFS.FA – beton cu tulpini de floarea soarelui și cenușă zburătoare;



BFS.SS.SU.AE1 – beton cu tulpini de floarea soarelui, silicat de
sodiu, silice ultrafină și 0,4% AAA;



BFS.SS.SU.AE2 – beton cu tulpini de floarea soarelui, silicat de
sodiu, silice ultrafină și 0,8% AAA.
Procentele de amestec ale componentelor variabile din compozițiile

de beton dezvoltate sunt prezentate în tabelul 7.
Tabel 7. Proporțiile de amestec ale componentelor variabile din
compozițiile de beton analizate
Agregate
Tipul de beton

Cenușă

Silice

vegetale [%

zburătoare ultrafină

vol. din total

[% vol. de [% vol. de

Silicat de
sodiu [% vol.
de ciment]

Antrenor de
aer
[% volum de

agregate]

ciment]

ciment]

ciment]

BE

0

0

0

0

0

BFS

50

0

0

0

0

BFS.SS

50

0

0

5

0

BFS.FA

50

10

0

0

0

BFS.SS.SU.AE1

50

0

10

5

0,4

BFS.SS.SU.AE2

50

0

10

5

0,8

Betonul a fost turnat în matrițe de tip cub cu laturile de 150 mm,
pentru determinarea densității și a rezistenței la compresiune, și în matrițe
tip cilindru, cu diametrul de 100 mm și lungimea de 200 mm, pentru
determinarea rezistenței la întindere prin despicare. Pentru fiecare test au
132

Managementul materialelor ecologice de construcții
Analiza utilizării unor agregate ușoare de origine vegetală ca materie primă în producerea betonului

fost utilizate câte trei epruvete. Testele au fost efectuate în conformitate cu
standardele în vigoare, la vârsta de 28 de zile.
Rețetele dezvoltate de beton au fost turnate în matrițe tip cub cu
latura de 150 mm, pentru a fi testate la compresiune, și în matrițe de tip
cilindru cu diametrul 100 mm și lungimea de 200 mm, pentru testarea la
întindere prin despicare. Pentru fiecare test au fost realizate câte trei
epruvete. Testarea a fost realizată la vârsta de 28 de zile, conform
normativelor în vigoare.

5.2. Analiza proprietăților compozițiilor modificate
de beton cu agregate din tulpini de floarea soarelui

Analizele realizate asupra epruvetelor de beton au vizat
determinarea densității betonului proaspăt și întărit, a rezistenței la
compresiune, a rezistenței la întindere prin despicare, a modulului de
elasticitate, a rezistenței la cicluri repetate de îngheț-dezgheț și a
conductivității termice a acestuia. Metodele după care au fost realizate
aceste determinări sunt aceleași precum cele aplicate în analizele efectuate
în cercetarea prezentată anterior.

5.2.1. Densitatea
A. Modificarea matricei de ciment

133

Cătălina Mihaela Grădinaru

Adrian Alexandru Șerbănoiu

De-a lungul celor 28 de zile de maturare, BE a înregistrat o scădere
a densității cu 1,2%.
În ceea ce privește betonul cu agregate din tulpini de floarea
soarelui, de-a lungul perioadei de maturare de 28 de zile acesta a înregistrat
o scădere a densității de cca. 6% și 8,5%, în cazul înlocuirii agregatelor
minerale cu 20% și, respectiv, 50%. În cazul BFS20, înlocuirea parțială a
cimentului cu cenușă zburătoare în proporție de 10%, 20% și 30%, a
determinat o scădere mai mare a densității de-a lungul acestei perioade de
cca. 8,0 - 8,5%. În cazul BFS50, înlocuirea cimentului cu cenușă zburătoare
în aceleași proporții precum în cazul BFS20 a determinat, de asemenea, o
scădere mai mare a densității cu cca. 9,4 - 11,0%. Astfel, se poate trage
concluzia că cenușa zburătoare a contribuit la scăderea densității betonului
cu agregate din tulpini de floarea soarelui.
Betonul cu BFS20 a înregistrat o densitate cu cca. 8% mai mică
decât betonul etalon. Din analiza figurii 49 se observă că înlocuirea parțială
a cimentului cu cenușă zburătoare (10%, 20%, 30%), în paralel cu
înlocuirea agregatelor minerale în proporție de 20% agregate din tulpini de
floarea soarelui a determinat scăderea densității cu cca. 3,0 - 4,5% față de
valoarea înregistrată de betonul fără cenușă zburătoare, doar cu 20%
agregate vegetale.
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BFSCZ 50/30

1701.68

BFSCZ 50/20

1751.34

BFSCZ 50/10

1763.44

BFS50

1747.52

BFSCZ 20/30

1930.23

BFSCZ 20/20

1944.87

BFSCZ 20/10

1963.97

BFS20

2028.27

BCZ 30

2117.40

BCZ 20

2132.68

BCZ 10

2164.51

BE

2201.43
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Fig 49. Densitatea aparentă a betonului cu 20 și 50% agregate din tulpini
de floarea soarelui, și 0, 10, 20 și 30% cenușă zburătoare, măsurată la 28
zile de la turnare [kg/m3]
Înlocuirea a 50% din agregatele minerale cu agregate din tulpini de
floarea soarelui a redus densitatea betonului etalon cu cca. 20%. În cazul
betonului cu 50% agregate din tulpini de floarea soarelui, înlocuirea a 10%,
20% sau 30% din volumul de ciment cu cenușă zburătoare nu a determinat
variații semnificative ale densității betonului obținut.

B. Accelerarea reacției de hidratare a cimentului
Evoluția densității betonului de-a lungul celor 28 de zile de
maturare este prezentată în figura 50. Din analiza acesteia se poate observa
scăderea densității cu 3,23% a BE.
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În ceea ce privește evoluția densității betonului cu tulpini de floarea
soarelui pe parcursul perioadei de maturare de 28 de zile se observă aceeași
tendință de scădere mai accentuată a densității pe măsura creșterii ponderii
materialului vegetal. Astfel, în cazul unei rate de înlocuire a agregatelor
minerale de 20% cu agregate din tulpini de floarea soarelui a determinat
scăderea densității betonului obținut cu cca. 6%, iar în cazul unei rate de
înlocuire de 50% și 80%, scăderea densității cu 8,5%, respectiv, 16,9%.
Adăugarea în compoziție a soluției de silicat de sodiu de concentrație 100%
a avut efecte nesemnificative asupra BFS20 și BFS50, însă în cazul BFS80
a determinat o scădere mai mică a densității, de cca. 10%, cu 6,9% mai
puțin decât varianta fără acest aditiv.

136

Managementul materialelor ecologice de construcții
Analiza utilizării unor agregate ușoare de origine vegetală ca materie primă în producerea betonului

Densitatea betonului [kg/m3]

2400.00
2300.00

BE

2200.00

BFS20

2100.00
BFS50

2000.00
1900.00

BFS80

1800.00

BFS20.SS

1700.00
BFS50.SS

1600.00
BFS80.SS

1500.00
1400.00
1300.00
1200.00

turnare

7 zile

14 zile

21 zile

28 zile

BE

2275.00 2214.29 2214.29 2191.07 2191.07

BFS20

2153.68 2072.83 2056.92 2044.19 2028.27

BFS50

1909.86 1795.27 1776.17 1750.70 1747.52

BFS80

1642.48 1457.86 1406.93 1375.10 1365.55

BFS20.SS 2136.50 2034.00 2025.09 2018.72 2016.17
BFS50.SS 1888.21 1792.08 1760.89 1741.79 1731.61
BFS80.SS 1548.90 1467.41 1410.75 1385.28 1392.92

Fig. 50. Evoluția densității betonului cu 20, 50 și 80% agregate din
tulpini de floarea soarelui și cu aditiv silicat de sodiu, de la turnare până
la vârsta de 28 zile [kg/m 3]
Adăugarea de SS a condus la o ușoară creștere în cazul celei
cu 80% (figura 51). În cazul betonului cu agregate din tulpini de
floarea soarelui, efectul adiției de SS a fost de ușoară scădere a
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densității betonului aferent, în cazul BFS20.SS și BFS50.SS, și de
ușoară creștere în cazul BFS80.SS.
0.00

500.00

1000.00

BFS80.SS

1500.00

2000.00

2500.00

1392.92

BFS50.SS

1731.61

BFS20.SS

2016.17

BFS80

1365.55

BFS50

1747.52

BFS20

2028.27

BE

2201.62

Fig. 51. Densitatea betonului cu 20, 50 și 80% agregate din tulpini de
floarea soarelui și cu aditiv silicat de sodiu la vârsta de 28 zile, [kg/m 3]
La 28 de zile, betonul cu agregate din tulpini de floarea soarelui,
adiția de SS a avut efect nesemnificativ asupra densității finale în toate cele
trei variante analizate.
C. Modificarea matricei de ciment și accelerarea reacției de hidratare
a cimentului
Graficului evoluției densității pe parcursul celor 28 de zile de
maturare a compozițiilor de beton dezvoltate este prezentat în fig. 52.
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turnare

7 zile

14 zile

21 zile

28 zile

BFS

1846.20

1795.90

1776.17

1746.25

1747.52

BFS.SS

1856.38

1811.82

1793.99

1790.17

1782.54

BFS.CZ

1846.20

1814.37

1782.54

1769.80

1763.44

BFS.SS.SU.AE2

1786.36

1720.78

1659.03

1638.02

1628.47

BFS.SS.SU.AE1

1782.54

1762.16

1750.70

1725.24

1718.87

BE

2230.08

2221.80

2204.61

2201.43

2201.43

Fig. 52. Evoluția densității betonului cu 50% agregate din tulpini de
floarea soarelui, cu matricea de ciment modificată și/sau cu aditivi, de la
turnare până la 28 zile de maturare [kg/m3]
Conform datelor prezentate în figura 92 se poate observa că
densitatea betonului a scăzut cu doar 1,28% în cazul BE de-a lungul celor
28 de zile de maturare. În cazul BFS.SS.SU.AE1, BFS.SS, BFS.FA și BFS,
densitatea acestora a scăzut cu 3,57 – 5,34%. O scădere mai mare a
densității a fost înregistrată de BFS.SS.SU.AE2 (8,84%).
În ceea ce privește densitatea betonului la 28 de zile, toate
compozițiile de beton dezvoltate au fost din categoria de beton ușor, cu o
densitate mai mică de 1800 kg/m3 (fig. 53). Cele mai ușor beton a fost
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BFS.SS.SU.AE2, cu o densitate de 1628,47 kg/m3. Comparativ cu BE,
BFS, BFS.SS, BFS.CZ, și BFS.SS.SU.AE1, au înregistrat densități cu 2022% mai mici. BFS.SS.SU.AE2 a avut densități mai mici cu cca. 26%.
BFS.SS.SU.AE2

1628.47

BFS.SS.SU.AE1

1718.87

BFS.CZ

1763.44

BFS.SS

1731.61

BFS

1747.52

BE

0.00

2201.43

500.00

1000.00

1500.00

2000.00

2500.00

Fig. 53. Densitatea betonului cu 50% agregate din tulpini de floarea
soarelui, cu matricea de ciment modificată și/sau cu aditivi, la vârsta de
28 zile [kg/m3]
În concluzie, densitatea betonului cu tulpină de floarea soarelui,
măsurată la 28 de zile de la turnare, a scăzut pe măsura creșterii
ponderii materialului vegetal în compoziție. Betonul ușor poate fi
obținut cu un procentaj mai mare de 50% al materiei vegetale.
Conform Normativului privind producerea betoanelor ușoare
C155-2013, betoanele cu agregate ușoare se pot clasifica după masa lor
volumică în următoarele clase: D0,8; D1,0; D1,2; D1,4; D1,6; D1,8 și
D2,0. În tabelul 8 sunt prezentate aceste clase de masă volumică, împreună
cu distribuirea compozițiilor de beton dezvoltate și analizate în această
cercetare pe aceste clase.
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Tabel 8. Clasele de masă volumică pentru betoanele cu agregate ușoare și
clasificarea betoanelor dezvoltate în această cercetare

D0,8
D1,0
D1,2
D1,4
D1,6

Interval de masă
volumică
kg/m3
(400, 800]
(800,1000]
(1000, 1200]
(1200, 1400]
(1400, 1600]

D1,8

(1600, 1800]

D2,0

(1800, 2000]

Clasa de masă
volumică

Compoziții de beton vegetal
BFS100
BFS80, BFS80.SS
BFS65
BFS50
BFSCZ50/10, BFSCZ50/20,
BFSCZ50/30
BFS50.SS
BFS.SS.SU.AE1, BFS.SS.SU.AE2
BFS35
BFSCZ20/10, BFSCZ20/20,
BFSCZ20/30

5.2.2. Rezistența la compresiune
A. Modificarea matricei de ciment
Pe măsură ce cantitatea de cenușă zburătoare a crescut, rezistența la
compresiune a betonului a scăzut (fig. 54). Pentru un procent de înlocuire
de 10% din volumul cimentului cu cenușă zburătoare, betonul obținut a
înregistrat o rezistență la compresiune mai mică cu 8% decât BE. Pentru
un procent de înlocuire de 20%, scăderea a fost de 10%, în timp ce un
procent de înlocuire de 30% a condus la o scădere a rezistenței la
compresiune cu aproximativ 17%. Prin urmare, deși cantitatea înlocuită de
ciment a crescut în rate egale, efectul obținut asupra rezistenței la
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compresiune a betonului nu a fost în aceleași rate. Oricum, scăderea
rezistenței la compresiune a betonului pe măsura creșterii cantității de
cenușă zburătoare este proporțională cu cantitatea de carbon din
compoziția cenușii zburătoare (o cantitate mare de carbon din compoziția
sa se datorează arderii incomplete a cărbunelui în termocentrală).

30.00
25.00
20.00
15.00
10.00
5.00
0.00

25.18

23.17

20.78
16.57
10.80 10.62

13.93

10.72

6.11

BE

BCZ
10

BCZ
20

8.45

8.14

6.96

BCZ BFS20 BFSCZ BFSCZ BFSCZ BFS50 BFSCZ BFSCZ BFSCZ
30
20/10 20/20 20/30
50/10 50/20 50/30

Fig. 54. Rezistența la compresiune a betonului cu 20 și 50% agregate din
tulpini de floarea soarelui, și 0, 10, 20 și 30% cenușă zburătoare [N/mm2]
B. Accelerarea reacției de hidratare a cimentului
Valorile rezistențelor la compresiune ale compozițiilor de beton
dezvoltate în acest studiu sunt prezentate în figura 55.
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35.00
30.00
25.00
20.00
15.00
10.00
5.00
0.00

32.72

19.49

16.87
11.20

11.13
5.08

BE

BFS20

BFS50

BFS80

4.49

BFS20.SS

BFS50.SS

BFS80.SS

Fig. 55. Rezistența la compresiune a betonului cu 20, 50 și 80% agregate
din tulpini de floarea soarelui și cu aditiv silicat de sodiu [N/mm2]
Adiția de silicat de sodiu în compoziția betonului cu agregate de din
tulpini de floarea soarelui a determinat îmbunătățirea rezistenței la
compresiune a acestuia. Astfel, în cazul BFS20, a condus la creșterea
acestui parametru cu 7,41%, iar în cazul BFS80, cu 16,87%. În cazul
BFS50, a determinat cea mai mare îmbunătățire a rezistenței la
compresiune, cu cca. 34%. Cea mai bună rezistență la compresiune a fost
de 11,60 N/mm2, în cazul BFS20.SS. Se poate trage concluzia că efectul
optim al adiției de SS a fost obținut în cazul înlocuirii agregatelor minerale
în proporție de 50% cu agregate vegetale.
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C. Modificarea matricei de ciment și accelerarea reacției de hidratare
a cimentului
Valorile rezistenței la compresiune ale compozițiilor de beton
studiate sunt prezentate în figura 56.

30.00
20.00
10.00

25.18
6.11

8.18

8.45

7.81

5.05

0.00

Fig. 56. Rezistența la compresiune a betonului cu 50% agregate din
tulpini de floarea soarelui, cu matricea de ciment modificată și/sau cu
aditivi [N/mm2]
Utilizarea SS în compoziția betonului a avut efect pozitiv asupra
rezistenței la compresiune, creșterea fiind în jur de 35%. În cazul înlocuirii
a 10% din volumul de ciment cu cenușă zburătoare, rezistența la
compresiune a crescut cu aproximativ 38% . Înlocuirea cimentului cu silice
ultrafină și adăugarea a 0,4% AAA a crescut rezistența la compresiune a
betonului simplu cu floarea soarelui cu 27,78%. Creșterea procentului de
AAA a condus la o scădere a rezistenței la compresiune a betonului simplu
cu floarea soarelui cu 17,36%.
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Relația densitate-rezistență la compresiune
În ceea ce privește relația dintre densitatea betonului și rezistența sa
la compresiune, prezentate în figura 57, se poate observa că există o
corelație directă. Adăugarea de SS a condus la o ușoară creștere a densității
betonului cu 2,0% și 3,8%, în corelație cu o creștere a rezistenței la
compresiune de aproximativ 34%. Betoanele vegetale cu cenușă zburătoare
au înregistrat, de asemenea, o foarte ușoară creștere a densității, cu 0,9%,
în paralel cu o creștere a rezistenței la compresiune de 38,38%. Înlocuirea
cimentului cu silice ultrafină și utilizarea de AAA au determinat scăderea
densității betonului. Utilizarea a 0,4% AAA a condus la scăderea densității
betonului cu 1,64%, în paralel cu o creștere a rezistenței la compresiune de
27,78%. Adăugarea unei cantități mai mari de AAA a avut, de asemenea,
un efect pozitiv asupra densității betonului simplu cu floarea soarelui cu
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Fig. 57. Corelația dintre densitatea și rezistența la compresiune a
betonului cu 50% agregate din tulpini de floarea soarelui, cu matricea de
ciment modificată și/sau cu aditivi
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Potrivit NE 012/1, clasele de rezistență ale betoanelor cu agregate
ușoare sunt diferite față de cele ale betoanelor de masă normală. În tabelul
sunt prezentate clase de rezistență ale betoanelor cu agregate ușoare,
evidențiind în același timp încadrarea compozițiilor dezvoltate în această
cercetare. Notația acestor clase este formată din codul LC (beton ușor, engl.
light

concrete)

urmat

de

rezistența

caracteristică

minimă

pe

cilindri/rezistența minimă pe cuburi, exprimate în [N/mm2].
Dintre compozițiile dezvoltate în prezenta cercetare, doar cele
trecute în tabelul 9 pot fi clasificate conform rezistenței la compresiune
înregistrate. Astfel, BFSCZ 20/20 se încadrează în clasa de rezistență
LC12/13, iar în clasa de rezistență inferioară, LC8/9, betoanele notate cu
BFS20, BFSCZ 20/10, BFSCZ 20/30, BFSCZ 50/10, BFSCZ 50/20,
BFS20.SS ȘI BFS50.SS. Restul compozițiilor de beton dezvoltate au
înregistrat rezistențe la compresiune sub nivelul clasei de rezistență LC8/9.
Tabel 9. Clasele de rezistență pentru clasificarea betoanelor cu
agregate ușoare dezvoltate în această cercetare
Clase de rezistență ale
betoanelor cu agregate
ușoare
LC8/9
LC12/13
LC16/18
LC20/22
LC25/28
LC30/33
LC35/38
LC40/44
LC45/50

Compoziții de beton
BFS20
BFSCZ 20/10, BFSCZ 20/30, BFSCZ 50/10,
BFSCZ 50/20
BFS20.SS, BFS50.SS
BFSCZ 20/20
-
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-

LC50/55
LC55/60
LC60/66
LC70/77
LC80/88

Dintre variantele aplicate ca substituenți ai cimentului sau ca
aditivi, cele mai bune rezultate, sub raportul densitate-rezistență la
compresiune, au fost obținute în cazul utilizării cenușii zburătoare în
compoziția de beton cu 50% agregate din tulpini de floarea soarelui, dar și
a combinației silicat de sodiu + silice ultrafină + 0,4% antrenor de aer,
îmbunătățind performanțele înregistrate de compozițiile de beton doar cu
agregate vegetale. Silicatul de sodiu utilizat ca aditiv a avut efect pozitiv
asupra betoanelor cu agregate din tulpini de floarea soarelui, dar nu și
asupra betoanelor cu agregate din știuleți de porumb. Un efect semnificativ
de îmbunătățire a fost obținut și în cazul înlocuirii a 20% din volumul de
ciment cu cenușă zburătoare în compoziția de beton cu 20% agregate din
tulpini de floarea soarelui.

5.2.3. Rezistența la întindere prin despicare
A. Modificarea matricei de ciment
Rezistența la întindere prin despicare a betoanelor analizate este
prezentată în fig. 58. În cazul utilizării unui procent de înlocuire a
cimentului cu cenușă zburătoare de până la 20% s-a observat o
îmbunătățire a rezistenței la întindere prin despicare a betonului obținut de
până la 16% față de BCZ10. Un surplus de încă 20% cenușă zburătoare a
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condus la o scădere a rezistenței la întindere prin despicare cu aproximativ
27% comparativ cu BE.
În cazul betonului cu 20% agregate din tulpini de floarea soarelui,
înlocuirea parțială a cimentului a determinat scăderea rezistenței la
întindere prin despicare, însă aceasta a înregistrat totuși valori crescătoare
pe măsura creșterii procentului de cenușă zburătoare (fig. 58).
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Fig. 58. Rezistența la întindere prin despicare a betonului cu 20 și 50%
agregate din tulpini de floarea soarelui, și 0, 10, 20 și 30% cenușă
zburătoare [N/mm2]
În ceea ce privește betonul cu agregate din tulpini de floarea
soarelui folosite în proporții de 50%, cenușa zburătoare a îmbunătățit
rezistența la întindere prin despicare în cazul tuturor celor trei variante de
substituție a cimentului. Astfel, aplicarea unei rate de substituție de 10% a
condus la obținerea unei rezistențe îmbunătățite cu cca. 38%, aplicarea unei
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rate de substituție de 20%, la o îmbunătățire de cca. 33%, iar a uneia de
30%, la o îmbunătățire de cca. 14% (fig. 58).
B. Accelerarea reacției de hidratare a cimentului
În fig. 59 sunt prezentate valorile rezistenței la întindere prin
despicare ale compozițiilor de beton dezvoltate în acest studiu.
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Fig. 59. Rezistența la întindere prin despicare a betonului cu 20, 50 și
80% agregate din tulpini de floarea soarelui și cu aditiv silicat de sodiu
[N/mm2]
Rezistența la întindere prin despicare a scăzut odată cu creșterea
ponderii agregatelor vegetale în compoziția betonului.
Utilizarea soluției de silicat de sodiu ca aditiv în compoziția
betonului a determinat scăderea rezistenței la întindere prin despicare cu
cca. 34% în cazul betonului cu 20% materie vegetală (fig. 59). În cazul
betonului cu 80% agregate din tulpini de floarea soarelui, acest aditiv a
determinat o ușoară creștere a acestui parametru, cu cca. 0,4%, iar în cazul
betonului cu 50% agregate din tulpini de floarea soarelui, o creștere de
6,22%.
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C. Modificarea matricei de ciment și accelerarea reacției de hidratare
a cimentului
În ceea ce privește rezistența la întindere prin despicare, toate
variantele de beton studiate au îndeplinit obiectivul de îmbunătățire a
acestei proprietăți comparativ cu betonul vegetal simplu (fig. 60).
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Fig. 60. Rezistența la întindere prin despicare a betonului cu 50%
agregate din tulpini de floarea soarelui, cu matricea de ciment modificată
și/sau cu aditivi [N/mm2]
Utilizarea aditivului SS a îmbunătățit rezistența la întindere prin
despicare (fig. 60) cu aproximativ 6% în cazul betonului cu floarea
soarelui. Înlocuirea cimentului cu cenușă zburătoare a crescut rezistența la
întindere prin despicare a betonului cu floarea soarelui cu peste 20%.
Silicea ultrafină și aditivul antrenor de aer au determinat, de asemenea,
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creșterea acestui parametru cu 16%. În ceea ce privește betonul cu știuleți
de porumb, utilizarea a 0,4%

***
Din punct de vedere al rezistenței la întindere prin despicare, în
cazul betonului cu 50% agregate din tulpini de floarea soarelui au fost
obținute îmbunătățiri ale acestui parametru chiar și în cazul utilizării unei
rate de substituție a cimentului cu cenușă zburătoare de 30%. Un efect de
îmbunătățire a rezistenței la întindere prin despicare a fost obținut și în
cazul utilizării concomitente a silicatului de sodiu, silicei ultrafine și a
aditivului antrenor de aer în compoziția de beton cu 50% agregate din
tulpini de floarea soarelui.

5.2.4. Modulul de elasticitate
A. Modificarea matricei de ciment
În fig. 61 sunt prezentate valorile modului de elasticitate
înregistrate de betoanele realizate cu agregate din tulpini de floarea soarelui
și cenușă zburătoare.
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Fig. 61. Modulul de elasticitate al betonului cu 20 și 50% agregate din
tulpini de floarea soarelui, și 0, 10, 20 și 30% cenușă zburătoare
Asocierea cenușă zburătoare cu agregatelor din tulpini de floarea
soarelui a determinat același tip de evoluție a modulului de elasticitate
precum în cazul seriei etalon, BCZ10, BCZ20, BCZ30 doar în cazul
utilizării agregatelor vegetale în proporție de 20%. În cazul betoanelor cu
50% agregate din tulpini de floarea soarelui, înlocuirea a 30% din volumul
de ciment cu cenușă zburătoare a contribuit la scăderea modulului de
elasticitate față de înlocuirea acestuia în proporție de 20%, BFSCZ 50/30
înregistrând și cea mai mică valoare a acestui parametru din această serie
de betoane cu agregate din tulpini de floarea soarelui.
B. Accelerarea reacției de hidratare a cimentului
În fig. 62 sunt prezentate valorile modului de elasticitate
înregistrate de betoanele realizate cu agregate din tulpini de floarea soarelui
și aditiv silicat de sodiu.
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Fig. 62. Modulul de elasticitate al betonului cu 20, 50 și 80% agregate din
tulpini de floarea soarelui și cu aditiv silicat de sodiu
Efectul silicatului de sodiu asupra modulului de elasticitate a
betonului cu agregate vegetale a fost, în general, de scădere a acestuia, atât
în cazul betonului cu agregate din știuleți de porumb, cât și a celui cu
agregate din tulpini de floarea soarelui. În cazul betonului cu 80% materie
vegetală, efectul a fost invers, de creștere, față de varianta fără aditiv.
C. Modificarea matricei de ciment și accelerarea reacției de hidratare
a cimentului
În fig. 63 sunt prezentate comparativ valorile modului de
elasticitate înregistrate în cazul adiției de silicat de sodiu, a înlocuirii
cimentului cu cenușă zburătoare sau aplicării simultane a unei înlocuiri a
cimentului cu silice ultrafină și adiția de silicat de sodiu și antrenor de aer
în două procente diferite raportate la volumul cimentului.
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Fig. 63. Modulul de elasticitate al betonului cu 50% agregate din tulpini
de floarea soarelui, cu matricea de ciment modificată și/sau cu aditivi
Utilizarea silicatului de sodiu ca aditiv în compoziția de beton a
determinat micșorarea modulului de elasticitate a BFS iar aplicarea unei
înlocuiri a 10% din volumul de ciment cu cenușă zburătoare a condus tot
la scăderea acestuia, însă într-o proporție mai mică decât în cazul utilizării
SS. Înlocuirea a 10% din volumul de ciment cu silice ultrafină concomitent
cu adiția a 5% silicat de sodiu și antrenor de aer a determinat creșterea
modulului de elasticitate, atât în cazul adăugării a 0.4% antrenor de aer, cât
și în cel de 0,8% din volumul de ciment, diferența dintre cele două variante
fiind relativ mică.

5.2.5. Rezistența betonului la îngheț-dezgheț
A. Modificarea matricei de ciment
Înlocuirea a 10% și 20% din volumul de ciment cu cenușă
zburătoare, a determinat o pierdere a rezistenței la compresiune a betonului
aferent de cca. 23% (fig. 64).
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Fig. 64. Pierderea rezistenței la compresiune a betonului cu 20 și 50%
agregate din tulpini de floarea soarelui, și 0, 10, 20 și 30% cenușă
zburătoare, în urma testării la îngheț-dezgheț [%]
Betonul cu agregate din tulpini de floarea soarelui a înregistrat o
scădere a rezistenței la compresiune, în urma celor 50 de cicluri de înghețdezgheț, de cca. 21% (fig. 64). Asocierea înlocuirii agregatelor minerale în
proporție de 20% cu agregate din tulpini de floarea soarelui, și înlocuirea a
10%, 20% și 30% din volumul de ciment cu cenușă zburătoare, a avut
efecte pozitive asupra pierderii rezistenței la compresiune în urma
procesului de îngheț-dezgheț. Astfel, în cazul BFSCZ20/20, pierderea a
fost de 16%, în cazul BFSCZ20/10, de 5,64%, iar în cazul BFSCZ s-a
înregistrat îmbunătățire a rezistenței la compresiune cu 6,4% față de proba
martor, și nu o reducere a acesteia. În cazul betonului cu 50% agregate din
tulpini de floarea soarelui, rezistența la compresiune a înregistrat o pierdere
de 28%. Utilizarea unei rate de substituție a cimentului cu cenușă
zburătoare de 10% și 20%, a determinat o ușoară micșorare a acestei
pierderi la 25,12% și 23,95%. Utilizarea unei rate de substituție a
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cimentului cu cenușă zburătoare de 30% a determinat, în schimb, o
reducere substanțială a pierderii rezistenței la compresiune în urma celor
50 de cicluri de îngheț-dezgheț, BFSCZ50/30 înregistrând o rezistență la
compresiune mai mică cu 1,19% decât proba martor.
În concluzie, utilizarea a unei rate de înlocuire de 30% din volumul
de ciment cu cenușă zburătoare a condus la cele mai favorabile rezultate în
ceea ce privește rezistența la compresiune după testarea la îngheț-dezgheț
a betonului cu tulpini de floarea soarelui.

B. Accelerarea reacției de hidratare a cimentului
Adiția de SS a determinat o pierdere mai mare a rezistenței la
compresiune, indiferent de procentul de agregate vegetale implicat (fig.
65).

Fig. 65. Pierderea rezistenței la compresiune a betonului cu 20, 50 și 80%
agregate din tulpini de floarea soarelui și cu aditiv silicat de sodiu, în
urma testării la îngheț-dezgheț [%]
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În concluzie, cea mai mică pierdere a rezistenței la compresiune
dintre betoanele analizate în această etapă, a fost înregistrată de BFS20.

C. Modificarea matricei de ciment și accelerarea reacției de hidratare
a cimentului
Rezistența la compresiune a scăzut cu 28% în urma ciclurilor de
îngheț-dezgheț (fig. 66). Adiția de SS a determinat o pierdere ușor mai
mare a rezistenței la compresiune, până la 31%, cu 10,75% mai mult decât
în cazul BFS. Substituția a 10% din volumul de ciment cu cenușă
zburătoare a determinat, în schimb, o pierdere mai mică a rezistenței la
compresiune, cu 10,40% față de BFS. În cazul aplicării concomitente a
substituției a 10% din volumul de ciment cu silice ultrafină și adiția de SS
în procent de 5% din volumul de ciment, și a unui aditiv antrenor de aer în
procent de 0,4% din volumul de ciment, a determinat o îmbunătățire
semnificativă a rezistenței acestui beton la îngheț-dezgheț, înregistrând o
pierdere a rezistenței la compresiune de 11,43%, cu aproximativ 59% mai
puțin decât în cazul BFS. Creșterea procentului de aditiv antrenor de aer,
de la 0,4% la 0,8% din volumul de ciment, a determinat, în schimb, o
scădere drastică a rezistenței la compresiune a betonului aferent de 58,39%,
cu cca. 108% mai mult decât BFS.
În concluzie, cea mai mică pierdere a rezistenței la compresiune a
fost înregistrată de BFS.SS.SU.AE1, dintre betoanele analizate în această
etapă.
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Fig. 66. Pierderea rezistenței la compresiune a betonului cu 50% agregate
din tulpini de floarea soarelui, cu matricea de ciment modificată și/sau cu
aditivi, în urma testării la îngheț-dezgheț [%]
Din punct de vedere al rezistenței la cicluri repetate de înghețdezgheț, o influență pozitivă asupra performanțelor betoanelor doar cu
agregate vegetale și minerale l-a avut înlocuirea cu până la 30% din
volumul de ciment cu cenușă zburătoare în compozițiile de beton cu 20%
și 50% agregate din tulpini de floarea soarelui. Utilizarea simultană a
silicatului de sodiu, a silicei ultrafine și a antrenorului de aer a conduc la o
îmbunătățire a durabilității la îngheț-dezgheț și a betonului cu 50%
agregate din tulpini de floarea soarelui, însă doar în cazul utilizării
aditivului antrenor de aer în proporție de 0,4% din volumul de ciment din
compoziție.
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5.2.6. Conductivitatea termică
A. Modificarea matricei de ciment
Betonul cu 20% agregate din tulpini de floarea soarelui a fost
caracterizat printr-o valoare a conductivității termice de 0,5316 W/(mK)
(fig. 67). Asocierea agregate din tulpini de floarea soarelui-cenușă
zburătoare a determinat scăderea conductivității termice a betonului aferent
cu 2,20 - 4,20%. Utilizarea unei înlocuiri de 50% a agregatelor minerale cu
agregate din tulpini de floarea soarelui a determinat obținerea unei valori a
conductivității termice a betonului aferent de 0,4465 W/(mK).
Înlocuirea a 10% din volumul de ciment cu cenușă zburătoare în
cadrul acestei compoziții a determinat scăderea conductivității termice a
acestui beton cu 3,23% (fig. 67); înlocuirea a 20% din ciment cu cenușă
zburătoare a determinat o scădere a conductivității termice de 8,32% iar o
înlocuire de 30% a determinat o scădere a conductivității cu 5,40%. În
concluzie, valoarea cea mai mică a conductivității termice a fost
înregistrată de BFSCZ50/20, aceasta fiind de 0,4094 W/(mK).
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Fig. 67. Conductivitatea termică a betonului cu 20 și 50% agregate din
tulpini de floarea soarelui, și 0, 10, 20 și 30% cenușă zburătoare [W/mK]

B. Accelerarea reacției de hidratare a cimentului
Utilizarea silicatului de sodiu ca aditiv a avut un efect pozitiv în
sensul scăderii conductivității termice în cazul BFS20 și BFS80, cu 0,14%,
respectiv, 3,28%, și un efect negativ, de creștere a conductivității termice
cu cca. 2%, în cazul BFS50 (fig. 68). Cea mai mică conductivitate termică
a înregistrat-o BFS80.SS, de 0,3333 W/(mK).
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Fig. 68. Conductivitatea termică a betonului cu 20, 50 și 80% agregate
din tulpini de floarea soarelui și cu aditiv silicat de sodiu [W/mK]
C. Modificarea matricei de ciment și accelerarea reacției de hidratare
a cimentului
Betonul cu agregate din tulpini de floarea soarelui a înregistrat o
conductivitate termică de 0,4465 W/(mK) (fig. 69).
Utilizarea silicatului de sodiu ca aditiv în această compoziție de beton
a determinat o ușoară creștere a conductivității termice cu cca. 2%.
Înlocuirea a 10% din volumul de ciment cu cenușă zburătoare a determinat
scăderea acestui parametru cu 3,23%. În cazul utilizării silicatului de sodiu
ca aditiv în compoziție, a înlocuirii a 10% din volumul de ciment cu silice
ultrafină și a utilizării a unui aditiv antrenor de aer în proporție de 0,4% din
volumul de ciment, a condus la o foarte ușoară creștere a conductivității
termice a BFS, cu 0,74%.
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Fig. 69. Conductivitatea termică a betonului cu 50% agregate din tulpini
de floarea soarelui, cu matricea de ciment modificată și/sau cu aditivi
[W/mK]
În schimb, creșterea procentului de aditiv antrenor de aer adăugat
în compoziția betonului, de la 0,4% la 0,8% din volumul de ciment, a
determinat scăderea conductivității termice a betonului aferent cu cca. 11%
față de BFS. În concluzie, cea mai mică valoare a conductivității termice,
de 0,3968 W/(mK), a fost înregistrată de BFS.SS.SU.AE2.
Conform C155-2013, betoanele cu agregate ușoare se clasifică, în
funcție de valoarea conductivității lor termice în următoarele clase: CT24,
CT29, CT40, CT55, CT78 și CT105. Betoanele ce fac parte din clasa de
conductivitate termică CT24 sunt betoane de izolație, cele din clasele
CT29, CT40 și CT55 sunt betoane de izolație și rezistență, iar cele din
CT78 și CT105 sunt betoane de rezistență. În tabelul 10 a fost realizată
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împărțirea compozițiilor de beton dezvoltate în această cercetare pe clase
de conductivitate termică.
Din tabelul 10 se poate observa că majoritatea compozițiilor de
beton dezvoltate fac parte din categoria de Beton de izolație și de rezistență.
Compozițiile cu 65% și 80% agregate vegetale și cele cu 50% agregate
vegetale și aditiv antrenor de aer fac parte din clasa de conductivitate
termică CT40, compozițiile cu 100% agregate vegetale din clasa CT24, iar
restul betoanelor vegetale si încadrează în clasa CT55.
Tabel 10. Distribuirea compozițiilor de beton dezvoltate pe clase de
conductivitate termică
Clasa de
conductivitate
termică
CT 24

Valoare
conductivitate
termică, λ
[W/(mK)]
0,18 ÷ 0,24

CT 29
CT 40

0,24 ÷ 0,29
0.30 ÷ 0,40

CT 55

0,40 ÷ 0,55

CT 78
CT 105

0,55 ÷ 0,78
0,78 ÷ 1,05
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Compoziții de
beton

BFS100
BFS65, BFS80,
BFS80.SS
BFS.SS.SU.AE2
BFS20, BFS35,
BFS50,
BFSCZ 20/10,
20/20, 20/30
BFSCZ 50/10,
50/20, 50/30
BFS20.SS,
BFS50.SS
BFS.SS.SU.AE1
BE

Categoria
betonului

Beton de
izolație

Beton de
izolație și de
rezistență

Beton de
rezistență
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5.3. Aplicabilitatea betonului vegetal cu agregate
din tulpini de floarea soarelui

Majoritatea compozițiilor de beton vegetal dezvoltate în cadrul
studiului prezentat anterior intră în categoria Beton ușor de izolație și
rezistență, conform Normativului privind producerea betoanelor ușoare
C155-2013. Potrivit aceluiași normativ, acest tip de betoane pot fi utilizate
în realizarea elementelor de închidere (armate sau nearmate), a elementelor
înlocuitoare a cărămizilor, a panourilor de pereți pentru clădiri cu destinație
civilă, agro-zootehnică sau industrială, a fâșiilor de pereți despărțitori, a
parapeților, a umpluturii planșeelor din grinzi prefabricate sau pentru
realizarea supra-betonării monolite. Betoanele care fac parte din categoria
Beton ușor de izolație pot fi utilizate în realizarea șapelor sau a tencuielilor
termoizolante. În cadrul acestei cercetări a fost obținută și o compoziție de
beton ușor de izolație, prin înlocuirea totală a agregatelor minerale cu
agregate din tulpini de floarea soarelui.
Ca exemplu de aplicație a betonului vegetal cu agregate din tulpini
de floarea soarelui, au fost realizate blocuri de zidărie cu goluri de aer.
Pornind de la ideea realizării unei cărămizi din beton care să fie
comparabilă ca și dimensiuni, rezistență la compresiune și rezistență
termică cu cea a unei cărămizi utilizate în mod frecvent în Romania în
realizarea de închideri ale clădirilor, s-a realizat un tip de matriță cu
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dimensiunile exterioare 375x250x190 (L×l×h) mm. În plus, s-a dorit
folosirea la maxim a avantajului termic obținut prin compozițiile de beton
dezvoltate, matrița a fost realizată astfel încât blocul de zidărie să dispună
de o scobitură pe mijlocul laturilor sale scurte unde să fie aplicat mortarul
de zidărie pentru unirea pe orizontală a elementelor, obținându-se o
reducere a punții termice aferente rosturilor verticale din zidărie (fig. 79).
Într-o primă etapă, golurile de aer au fost prevăzute a fi cu formă rotundă
și pe verticală, având diametrul de 20 mm. S-a încercat integrarea în
volumul blocului de zidărie a cât mai multor goluri de aer pentru realizarea
unui avantaj termic suplimentar față de cel oferit de compoziția de beton.
Astfel, în structura blocului de zidărie au fost distribuite un număr de 38 de
canale verticale cu diametrul de 20 mm. Tehnologia prin care urmau a fi
realizate, turnare și vibrare, a determinat această limitare a numărului lor
pentru ca spațiul dintre goluri să nu fie prea redus și să conducă la reducerea
substanțială a rezistenței la compresiune a blocului de zidărie în ansamblul
lui, comparativ cu rezistența materialului de bază. Pentru facilitarea
manipulării manuale a blocurilor de zidărie, acestea au fost prevăzute și cu
2 goluri cu diametrul de 40 mm, plasate pe linia centrală a elementului și
către extremitățile înguste ale acestuia (fig. 70).

Fig. 70. Matrițele realizate pentru turnarea blocurilor de zidărie
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Au fost realizate blocuri de zidărie utilizând compozițiile de beton
ce au presupus înlocuirea unui volum relativ însemnat de agregate minerale
cu agregate vegetale, de 50%, în paralel cu înlocuirea parțială a cimentului
cu cenușă zburătoare, urmărindu-se obținerea unor elemente cu caracter
ecologic cât mai pronunțat dar și cu proprietăți mecanice și termice
acceptabile pentru a fi folosite în realizarea de închideri și compartimentări
ale clădirilor.
Procesul tehnologic de realizare a blocurilor de zidărie a presupus
următoarele etape:
1. Ungerea matrițelor cu soluție de decofrare (fig. 71) și plasarea
acestora pe masa de vibrat.

Fig. 71. Matrițe pregătite pentru turnarea betonului
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2. Realizarea compoziției de beton (fig. 72).

Fig. 72. Aspectul unei compoziții de beton utilizate pentru realizarea
blocurilor de zidărie experimentale
3. Umplerea matrițelor cu beton în straturi: mai întâi până la o treime
din înălțimea lor, apoi până la două treimi și apoi complet, după
fiecare strat realizându-se vibrarea mecanizată (fig. 73, a).
4. Matrițele au fost lăsate în condiții de laborator (temperatura 20±2oC
și umiditate relativă 60-65%) (fig. 73,b).
5. După circa 12h, au fost extrase țevile de formare a golurilor de aer
(fig.73, c).
6. La 24h de la turnarea betonului, s-a realizat decofrarea prin
întoarcerea la 180° a laturii superioare a matrițelor pline,
îndepărtarea bazei și apoi a lateralelor matriței. Blocurile de zidărie
au fost menținute în condiții de laborator (temperatura 20±2oC și
umiditate relativă 60-65%) până la vârsta de 28 de zile (fig.73, d și
e).
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E

Fig. 73. Etapele de realizare a blocurilor de zidărie:
(a) matriță umplută cu beton, (b) matriță plină lăsată în condiții de laborator
pentru realizarea prizei, (c) matriță plină după scoaterea țevilor de realizare
a golurilor de aer, (d) bloc de zidărie după decofrare si câteva zile de
maturare, (e) matrițe pline imediat după turnare și blocuri de zidărie
proaspăt decofrate.
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La vârsta de 28 de zile, a fost realizat testul de determinare a
rezistenței la compresiune a blocurilor de zidărie, prin aplicarea aceleiași
metode precum în cazul epruvetelor de beton (fig. 74 și 75 ). În fig. 76 se
observă aspectul unor blocuri de zidărie după realizarea testului de
determinare a rezistenței la compresiune a acestora.

Fig. 74. Blocuri de zidărie înainte și după testarea rezistenței la
compresiune
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Fig. 75. Graficul înregistrat în timpul realizării testului de determinare a
rezistenței la compresiune a blocurilor de zidărie

La împlinirea celor 28 zile de la turnare s-a realizat și determinarea
masei unitare a blocurilor de zidărie realizate. Întrucât s-a constatat că masa
unitară obținută era destul de ridicată și manipularea manuală a acestora
era destul de dificil de realizat, s-a adoptat soluția realizării unor blocuri de
zidărie experimentale cu aceleași dimensiuni exterioare precum în cazul
precedent, însă cu prevederea unor goluri de aer cu un volum mai mare.
S-a adoptat soluția unor goluri de aer tot pe direcție verticală, dar cu formă
rectangulară, cu laturile 375x250x190 (L×l×h) mm (fig. 76).
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Fig. 76. Turnarea și aspectul după decofrare al blocurilor de zidărie cu
goluri rectangulare
La vârsta de 28 de zile, a fost realizat și în cazul acestor blocuri de
zidărie cu goluri dreptunghiulare testul de determinare a rezistenței la
compresiune a blocurilor de zidărie, prin aplicarea aceleași metode precum
în cazul epruvetelor de material (fig. 77).

171

Cătălina Mihaela Grădinaru

Adrian Alexandru Șerbănoiu

Fig. 77. Blocuri de zidărie cu goluri rectangulare la realizarea
testului de determinare a rezistenței la compresiune

Fig. 78. Aspectul blocurilor de zidărie așezate pe poziția de realizare a
zidăriei, pentru observarea golului pentru mortar
În fig. 79 sunt prezentate valorile rezistenței la compresiune
înregistrate în cazul blocurilor de zidărie realizate cu goluri verticale
rotunde și dreptunghiulare din beton cu 50% agregate din tulpini de floarea
soarelui și 10%, 20% și 30% cenușă zburătoare, iar în fig. 80 este
reprezentată densitatea acestora.
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Fig. 79. Rezistența la compresiune a blocurilor de zidărie cu goluri
verticale rotunde și dreptunghiulare, realizate din beton cu 50% agregate
din tulpini de floarea soarelui și 10%, 20% și 30% cenușă zburătoare
[N/mm2]
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Fig. 80. Densitatea blocurilor de zidărie cu goluri verticale rotunde și
dreptunghiulare, realizate din beton cu 50% agregate din tulpini de
floarea soarelui și 10%, 20% și 30% cenușă zburătoare [kg/buc]
cu dimensiunile exterioare 375x250x190 (L×l×h) mm.
BFSCZ 50/10-GR, BFSCZ 50/20-GR, BFSCZ 50/30-GR – bloc de zidărie cu goluri
verticale rotunde, realizate din beton cu 50% agregate din știuleți de porumb și 10%, 20%
și 30% cenușă zburătoare;
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BFSCZ 50/10-GD, BFSCZ 50/20-GD, BFSCZ 50/30-GD – bloc de zidărie cu goluri
verticale dreptunghiulare, realizate din beton cu 50% agregate din știuleți de porumb și
10%, 20% și 30% cenușă zburătoare.

Blocurile de zidărie cu goluri rotunde realizate din beton cu
agregate din tulpini de floarea soarelui și cenușă zburătoare au înregistrat
valori ale rezistenței la compresiune între 9,15 N/mm2 și 13,0 N/mm2, cel
mai rezistent fiind cel cu 10% cenușă zburătoare. În cazul blocurilor cu
goluri dreptunghiulare, volumul mai mare al acestor goluri a determinat de
asemenea scăderea rezistenței la compresiune, cu circa 50%, înregistrând
valori între 4,41 N/mm2 și 6,27 N/mm2. În ceea ce privește densitatea, se
observă că și blocurile de zidărie cu goluri dreptunghiulare din beton cu
agregate din tulpini de floarea soarelui și cenușă zburătoare au o densitate
mai scăzută cu circa 25% decât a celor cu goluri rotunde.

***
Materialele de construcție pe bază de materiale sustenabile au
proprietăți adecvate ce îndeplinesc cerințele moderne de proiectare ale
clădirilor, precum sustenabilitatea în construcții și de întreținere, eficiență
în operare și de reducere a amprentei de carbon.
Ca materiale alternative, agregatele vegetale prezintă avantaje din
punct de vedere al sănătății, confortului și caracterului ecologic. Agregatele
din plante sunt adecvate de a fi utilizate în compoziția materialelor de
construcție, avantajele acestora fiind în legătură cu procesarea lor simplă
ce contribuie la protecția mediului și reducerea poluării. Utilizarea în
compoziția de beton a agregatelor din plante precum tulpinile de floarea
soarelui reprezintă o soluție pentru reducerea poluării provocată de însăși
174

Managementul materialelor ecologice de construcții
Analiza utilizării unor agregate ușoare de origine vegetală ca materie primă în producerea betonului

producerea acestuia. Aceste materii prime sunt disponibile pe scară largă,
sunt ușor regenerabile și conduc la reducerea costurilor finale ale betonului.
Betonul cu tulpini de floarea soarelui reprezintă un material ce combină
conținutul de deșeu cu materiale cu emisii scăzute și disponibile la nivel
local.
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ISTA ABREVIERI ȘI SIMBOLURI

µg – microgram, 1 µg = 0,001 g = 10-3 g;
µm – micrometru, 1 µm = 0,001 mm = 10-3 mm; 1 µm = 0,000001 m = 10-6 m;
ppb – părți per bilion, 1 ppb = 1 ng/kg (1 ppb = 0,001 ppm = 10 -3 ppm);
ppm – părți per milion, 1 ppb = 1 µg/kg (1 ppm = 1000 ppb = 10 3 ppb);
Gt – gigatonă;
SS – silicat de sodiu;
SU - silice ultrafină;
AAA – aditiv antrenor de aer;
AE – antrenor de aer;
BE – compoziție de beton etalon, convențional;
BFSN50 - beton cu agregate din floarea soarelui netratate, în proporție de 50% din total
agregate;
BFST 25-50 - beton cu agregate din floarea soarelui tratate cu silicat de sodiu în
concentrație 25%, în proporție de 50% din total agregate;
BFST 40-50 - beton cu agregate din floarea soarelui tratate cu silicat de sodiu în
concentrație 40%, în proporție de 50% din total agregate;
BFST 20, 35, 50, 65, 80 – beton cu tulpină de floarea soarelui tratată pentru reducerea
maximă a capacității de absorbție, în proporție de 20, 35, 50, 65, respectiv 80% din total
agregate;
BCZ10 – beton cu cenușă zburătoare ca înlocuitor a 10% din volumul de ciment din rețeta
BE;
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BCZ20 – beton cu cenușă zburătoare ca înlocuitor a 20% din volumul de ciment din rețeta
BE;
BCZ30 – beton cu cenușă zburătoare ca înlocuitor a 30% din volumul de ciment din rețeta
BE;
BFSCZF20-10 – beton cu cenușă zburătoare ca înlocuitor a 10% din volumul cimentului
din rețeta BE, și cu agregate vegetale din tulpini de floarea soarelui ca înlocuitor a unui
volum de 20% agregate minerale;
BFSCZF20-20 – beton cu cenușă zburătoare ca înlocuitor a 20% din volumul cimentului
din rețeta BE, și cu agregate vegetale din tulpini de floarea soarelui ca înlocuitor a unui
volum de 20% agregate minerale
BFSCZF20-30 – beton cu cenușă zburătoare ca înlocuitor a 30% din volumul cimentului
din rețeta BE, și cu agregate vegetale din tulpini de floarea soarelui ca înlocuitor a unui
volum de 20% agregate minerale;
BFSCZF50-10 – beton cu cenușă zburătoare ca înlocuitor a 10% din volumul cimentului
din rețeta BE, și cu agregate vegetale din tulpini de floarea soarelui ca înlocuitor a unui
volum de 50% agregate minerale;
BFSCZF50-20 – beton cu cenușă zburătoare ca înlocuitor a 20% din volumul cimentului
din rețeta BE, și cu agregate vegetale din tulpini de floarea soarelui ca înlocuitor a unui
volum de 50% agregate minerale;
BFSCZF50-30 – beton cu cenușă zburătoare ca înlocuitor a 30% din volumul cimentului
din rețeta BE, și cu agregate vegetale din tulpini de floarea soarelui ca înlocuitor a unui
volum de 50% agregate minerale;
BFSF20.SS – beton cu tulpini de floarea soarelui ca înlocuitor a 20% din volumul de
agregate minerale și cu aditiv de silicat de sodiu 100%, în proporție de 5% din volumul
de ciment;
BFSF50.SS – beton cu tulpini de floarea soarelui ca înlocuitor a 50% din volumul de
agregate minerale și cu aditiv de silicat de sodiu 100%, în proporție de 5% din volumul
de ciment;
BFS 80 – beton cu tulpini de floarea soarelui ca înlocuitor a 80% din volumul de agregate
minerale;
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BFS80.SS – beton cu tulpini de floarea soarelui ca înlocuitor a 80% din volumul de
agregate minerale și cu aditiv de silicat de sodiu 100%, în proporție de 5% din volumul
de ciment;
BFS – beton cu tulpini de floarea soarelui;
BFS.SS – beton cu tulpini de floarea soarelui și silicat de sodiu;
BFS.FA – beton cu tulpini de floarea soarelui și cenușă zburătoare;
BFS.SS.SU.AE1 – beton cu tulpini de floarea soarelui, silicat de sodiu, silice ultrafină și
0,4% AAA;
BFS.SS.SU.AE2 – beton cu tulpini de floarea soarelui, silicat de sodiu, silice ultrafină și
0,8% AAA.
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Fig. 12. Uscarea agregatelor vegetale din tulpini de floarea soarelui
pe placă încălzită la circa 50-55oC și temperatura mediului ambiant
de circa 25-27°C, după tratarea cu soluție de silicat de sodiu

81

Fig. 13. Uscarea agregatelor vegetale din tulpini de floarea soarelui
în mediul ambiant la circa 25-27°C, după tratarea cu soluție de silicat
de sodiu
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Fig. 14. Aspectul tulpinilor de floarea soarelui după tratarea cu
soluție de silicat de sodiu, în stare uscată

82

Fig. 15. Realizarea betonului cu agregate din tulpini de floarea
soarelui

85

Fig. 16. Epruvete din beton cu agregate din tulpini de floarea soarelui

86

Fig. 17. Evoluția densității betonului cu 50% agregate din tulpini de
floarea soarelui în trei variante de tratare, de la turnare până la vârsta
de 28 zile [kg/m3]

88

Fig. 18. Densitatea betonului cu 50% agregate din tulpini de floarea 89
soarelui în trei variante de tratare, la vârsta de 28 zile [kg/m3]
Fig. 19. Presa hidraulică utilizată pentru efectuarea testelor mecanice

90

Fig. 20. Testarea betonului la compresiune

91

Fig. 21. Rezistența la compresiune a betoanelor cu 50% agregate
din tulpini de floarea soarelui în trei variante de tratare [N/mm2]

91

Fig. 22. Testarea betonului la întindere prin încovoiere: (a) presa
hidraulică utilizată pentru realizarea testului; (b) poziționarea
epruvetei de beton; (c) fisura de despicare după efectuarea testului

93

Fig. 23. Rezistența la întindere a betoanelor cu 50% agregate din
tulpini de floarea soarelui în trei variante de tratare [N/mm2]

94

Fig. 24. Testarea betonului la întindere prin despicare: (a)
poziționarea epruvetei, vedere longitudinală; (b) poziționarea

96
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epruvetei, vedere transversală; (c) fisura de despicare, după
realizarea testului; (d) aspectul secțiunilor de despicare
Fig. 25. Aspectul secțiunii betonului vegetal cu agregate din tulpini
de floarea soarelui

97

Fig. 26. Densitatea aparentă a betonului cu 20, 35, 50, 65, 80 și
100,% agregate din tulpini de floarea soarelui, măsurată la 28 zile de
la turnare [kg/m3]

99

Fig. 27. Rezistența la compresiune a betonului cu 20, 35, 50, 65, 80 100
și 100% agregate din tulpini de floarea soarelui, determinată la 28
zile de la turnare [N/mm2]
Fig. 28. Rezistența la întindere prin despicare a betonului cu 20, 35, 102
50, 65, 80 și 100% agregate din tulpini de floarea soarelui [N/mm2]
Fig. 29. Echipamentul utilizat pentru măsurarea deplasărilor în 103
cadrul determinării modulului de elasticitate a betonului
Fig. 30. Modulul de elasticitate al betonului cu 20, 35, 50, 65, 80 și 105
100% agregate din tulpini de floarea soarelui
Fig. 31. Epruvete din beton vegetal realizate pentru testarea 106
rezistenței la cicluri repetate de îngheț-dezgheț
Fig. 32. Aspectul epruvetelor din beton vegetal, la 24 de ore de la 107
introducerea în apă până la nivelul de ¼ din înălțimea lor
Fig. 33. Aspectul epruvetelor din beton vegetal, imersate total în apă, 107
înainte de începerea testării propriu-zise a rezistenței la înghețdezgheț
Fig. 34. Camera frigorifică utilizată pentru înghețarea epruvetelor de 108
beton
Fig. 35. Scoaterea epruvetelor de beton din camera frigorifică și 109
menținerea lor în baia de apă
Fig. 36. Scoaterea epruvetelor de beton din baia de apă și 110
reintroducerea lor în camera frigorifică
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Fig. 37. Aspectul epruvetelor de beton după realizarea unor cicluri 110
de îngheț-dezgheț
Fig. 38. Epruvetă din beton vegetal supusă ciclurilor de îngheț- 111
dezgheț, înainte și după testarea rezistenței la compresiune
Fig 39. Epruvetă martor din beton vegetal, înainte și după testarea 111
rezistenței la compresiune
Fig. 40. Pierderea rezistenței la compresiune a betonului cu 20, 35, 112
50, 65, 80 și 100% agregate din tulpini de floarea soarelui, în urma
testării la îngheț-dezgheț [%]
Fig. 41. Aspectul interior al celor trei module ale dispozitivului, 116
înainte de unirea lor
Fig. 42. Unirea celor trei module ale dispozitivului

116

Fig. 43. Aspectul interior al dispozitivului ansamblat și amplasarea 117
senzorilor de temperatură ambientali și de suprafață
Fig. 44. Aspectul exterior al dispozitivului, după unirea celor trei 117
module și înainte de punerea în funcțiune
Fig. 45. Conectarea senzorilor de temperatură de suprafață la 118
datalogger și pornirea sistemului
Fig. 46. Diferența de temperatură dintre cele două camere ale 118
dispozitivului
Fig. 47. Graficul obținut prin intermediul softului aferent datalogger- 119
ului
Fig. 48. Conductivitatea termică a betonului cu 20, 35, 50, 65, 80 și 120
100% agregate din tulpini de floarea soarelui [W/mK]
Fig 49. Densitatea aparentă a betonului cu 20 și 50% agregate din 135
tulpini de floarea soarelui, și 0, 10, 20 și 30% cenușă zburătoare,
măsurată la 28 zile de la turnare [kg/m3]
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Fig. 50. Evoluția densității betonului cu 20, 50 și 80% agregate din 137
tulpini de floarea soarelui și cu aditiv silicat de sodiu, de la turnare
până la vârsta de 28 zile [kg/m3]
Fig. 51. Densitatea betonului cu 20, 50 și 80% agregate din tulpini 138
de floarea soarelui și cu aditiv silicat de sodiu la vârsta de 28 zile,
[kg/m3]
Fig. 52. Evoluția densității betonului cu 50% agregate din tulpini de 139
floarea soarelui, cu matricea de ciment modificată și/sau cu aditivi,
de la turnare până la 28 zile de maturare [kg/m3]
Fig. 53. Densitatea betonului cu 50% agregate din tulpini de floarea 140
soarelui, cu matricea de ciment modificată și/sau cu aditivi, la vârsta
de 28 zile [kg/m3]
Fig. 54. Rezistența la compresiune a betonului cu 20 și 50% agregate 142
din tulpini de floarea soarelui, și 0, 10, 20 și 30% cenușă zburătoare
[N/mm2]
Fig. 55. Rezistența la compresiune a betonului cu 20, 50 și 80% 143
agregate din tulpini de floarea soarelui și cu aditiv silicat de sodiu
[N/mm2]
Fig. 56. Rezistența la compresiune a betonului cu 50% agregate din 144
tulpini de floarea soarelui, cu matricea de ciment modificată și/sau
cu aditivi [N/mm2]
Fig. 57. Corelația dintre densitatea și rezistența la compresiune a 145
betonului cu 50% agregate din tulpini de floarea soarelui, cu
matricea de ciment modificată și/sau cu aditivi
Fig. 58. Rezistența la întindere prin despicare a betonului cu 20 și 148
50% agregate din tulpini de floarea soarelui, și 0, 10, 20 și 30%
cenușă zburătoare [N/mm2]
Fig. 59. Rezistența la întindere prin despicare a betonului cu 20, 50 149
și 80% agregate din tulpini de floarea soarelui și cu aditiv silicat de
sodiu [N/mm2]
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Fig. 60. Rezistența la întindere prin despicare a betonului cu 50% 150
agregate din tulpini de floarea soarelui, cu matricea de ciment
modificată și/sau cu aditivi [N/mm2]
Fig. 61. Modulul de elasticitate al betonului cu 20 și 50% agregate 152
din tulpini de floarea soarelui, și 0, 10, 20 și 30% cenușă zburătoare
Fig. 62. Modulul de elasticitate al betonului cu 20, 50 și 80% 153
agregate din tulpini de floarea soarelui și cu aditiv silicat de sodiu
Fig. 63. Modulul de elasticitate al betonului cu 50% agregate din 154
tulpini de floarea soarelui, cu matricea de ciment modificată și/sau
cu aditivi
Fig. 64. Pierderea rezistenței la compresiune a betonului cu 20 și 155
50% agregate din tulpini de floarea soarelui, și 0, 10, 20 și 30%
cenușă zburătoare, în urma testării la îngheț-dezgheț [%]
Fig. 65. Pierderea rezistenței la compresiune a betonului cu 20, 50 și 156
80% agregate din tulpini de floarea soarelui și cu aditiv silicat de
sodiu, în urma testării la îngheț-dezgheț [%]
Fig. 66. Pierderea rezistenței la compresiune a betonului cu 50% 158
agregate din tulpini de floarea soarelui, cu matricea de ciment
modificată și/sau cu aditivi, în urma testării la îngheț-dezgheț [%]
Fig. 67. Conductivitatea termică a betonului cu 20 și 50% agregate 160
din tulpini de floarea soarelui, și 0, 10, 20 și 30% cenușă zburătoare
[W/mK]
Fig. 68. Conductivitatea termică a betonului cu 20, 50 și 80% 161
agregate din tulpini de floarea soarelui și cu aditiv silicat de sodiu
[W/mK]
Fig. 69. Conductivitatea termică a betonului cu 50% agregate din 162
tulpini de floarea soarelui, cu matricea de ciment modificată și/sau
cu aditivi [W/mK]
Fig. 70. Matrițele realizate pentru turnarea blocurilor de zidărie

165

Fig. 71. Matrițe pregătite pentru turnarea betonului

166
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Fig. 72. Aspectul unei compoziții de beton utilizate pentru realizarea 167
blocurilor de zidărie experimentale
Fig. 73. Etapele de realizare a blocurilor de zidărie: (a) matriță 168
umplută cu beton, (b) matriță plină lăsată în condiții de laborator
pentru realizarea prizei, (c) matriță plină după scoaterea țevilor de
realizare a golurilor de aer, (d) bloc de zidărie după decofrare si
câteva zile de maturare, (e) matrițe pline imediat după turnare și
blocuri de zidărie proaspăt decofrate
Fig. 74. Blocuri de zidărie înainte și după testarea rezistenței la 169
compresiune
Fig. 75. Graficul înregistrat în timpul realizării testului de 170
determinare a rezistenței la compresiune a blocurilor de zidărie
Fig. 76. Turnarea și aspectul după decofrare al blocurilor de zidărie 171
cu goluri rectangulare
Fig. 77. Blocuri de zidărie cu goluri rectangulare, înainte și după 172
realizarea testului de determinare a rezistenței la compresiune
Fig. 78. Aspectul blocurilor de zidărie așezate pe poziția de realizare 172
a zidăriei, pentru observarea golului pentru mortar
Fig. 79. Rezistența la compresiune a blocurilor de zidărie cu goluri 173
verticale rotunde și dreptunghiulare, realizate din beton cu 50%
agregate din tulpini de floarea soarelui și 10%, 20% și 30% cenușă
zburătoare [N/mm2]
Fig. 80. Densitatea blocurilor de zidărie cu goluri verticale rotunde 173
și dreptunghiulare, realizate din beton cu 50% agregate din tulpini
de floarea soarelui și 10%, 20% și 30% cenușă zburătoare [kg/buc]
cu dimensiunile exterioare 375x250x190 (L×l×h) mm.
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