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Creºterea economicã din ultimele decenii ºi, mai ales, impactul acestei
dezvoltãri asupra mediului înconjurãtor ºi a consumului de energie a impus
schimbarea abordãrii tuturor proceselor/etapelor din domeniul construcþiilor. Ca
urmare, luarea în considerare a condiþiilor de mediu ºi integrarea unui proiect
comun de dezvoltare durabilã în domeniul construcþiilor cu implicarea activã a
tuturor factorilor de interes (autoritãþi, industrie, comunitate) s-a dovedit a fi
imperios necesarã.

Reducerea consumului de energie ºi a resurselor naturale utilizate ºi utilizarea
deºeurilor sunt elemente obligatorii ale noii abordãri din domeniul construcþiilor.

Dintre materialele de construcþii utilizate pe scarã largã, betonul rãmâne lider,
prezentând avantaje atât sub aspectul resurselor utilizate (clasice sau inovatoare), cât
ºi al duratei de viaþã ºi post-utilizãrii construcþiilor. Construcþiile din beton au devenit
“produse” industriale pe deplin consacrate, fiind larg acceptate ºi promovate în cadrul
conceptului de construcþii sustenabile datoritã beneficiilor privind durabilitatea,
capacitãþii termice (masa termicã), asigurãrii zonelor confruntate cu dezastre
naturale, potenþialului utilizãrii deºeurilor ºi produselor secundare etc.

În prezent, cantitãþile foarte mari de beton demolat în zone urbane pun probleme
serioase comunitãþilor. Transformarea acestora în agregate reciclate nu implicã o
tehnologie complicatã dar aceastã etapã trebuie completatã de prelucrarea
(separarea) deºeurilor, depozitarea, sortarea, analizarea produsului final.

Utilizarea agregatelor care provin din demolarea construcþiilor prezintã un
potenþial semnificativ pentru înlocuirea agregatelor naturale, contribuind la
conservarea resurselor naturale ºi la reducerea spaþiului pentru depozitarea
deºeurilor, dar în acelaºi timp necesitã studii extinse pentru stabilirea condiþiilor de
utilizare (procent admis, plusuri ºi minusuri în proprietãþile betonului/mortarului).
Cunoaºterea atât a originii agregatelor cât, mai ales, a caracteristicilor lor este
absolut esenþialã.

Faptul cã cel puþin 75% din volumul betonului este ocupat de agregate constituie
un argument suficient pentru a înþelege rolul calitãþii acestora asupra
caracteristicilor iniþiale (beton proaspat) ºi finale ale betonului (beton întãrit).

Analizele fãcute încã de acum 20 de ani de cãtre Comisia Europeanã de Mediu
(EEC) previzionau creºterea îngrijorãtoare a fondului construit ºi a cantitãþii de
deºeuri din construcþii ºi demolãri.

Estimãrile fãcute au fost confirmate ºi depãºite. În anul 2008 statele EU-27 au
produs aproximativ 860 milioane tone de deºeuri în domeniul construcþiilor
(reprezentând 33% din totalul producþiei de deºeuri din Europa). Procentul de
valorificare a deºeurilor din construcþii ºi demolãri se situa între 7% ºi 80% (cu foarte
puþine exemple de þãri care au reuºit sã aibã un procent mai mare de 40%: Olanda,
Marea Britanie, Republica Cehã).

Principalele cauze ale creºterii volumului de deºeuri din construcþii ºi demolãri
sunt urmãtoarele:

1. Multe clãdiri, structuri rutiere, lucrãri de artã ºi alte structuri ºi-au consumat
durata de viaþã sau au suferit deteriorãri structurale majore;

2. Unele construcþii chiar dacã sunt corespunzãtoare din punct de vedere struc-
tural nu mai corespund din punct de vedere funcþional; reconfigurarea ºi utilarea
acestora implicã cheltuieli mari;

3. Existã încã mari cantitãþi de deºeuri provenite din conflicte armate.
În acest context, stabilirea unor cerinþe legale cât mai stricte de mediu ºi securitate

a fost legitimã ºi a avut ca
e f e c t º i s t i m u l a r e a
îmbunãtãþirii tehnologiilor
uti l izate la demolarea
construcþi i lor ºi prelu-
c r a r e a d e º e u r i l o r ,
analizãrii domeniilor de
utilizare ale acestora. În
paralel , s-a abordat ºi
dezvoltat cadrul legislativ
ºi de reglementare pentru
acest domeniu.

La nivel naþional, fiecare
þarã pregãteºte preluarea
unei cantitãþi cât mai mari de agregate reciclate în lucrãrile de construcþii ºi
amenajare a teritoriului. În acest sens sunt abordate:
Ø preluarea/elaborarea ºi diseminarea prevederilor legale privind utilizarea

deºeurilor din construcþii, inclusiv a penalitãþilor pentru depozitarea incorectã a
acestora;
Ø sprijinirea programelor de cercetare, la nivel naþional, pe betoane realizate cu

agregate reciclate;
Ø elaborarea ghidurilor, specificaþiilor ºi celorlalte prevederi cu caracter de

reglementare tehnicã pentru acest domeniu;
Øîntocmirea ºi punerea la dispoziþie a unor liste de specialiºti/firme specializate

care pot oferi consultanþã tehnicã.
Programele naþionale de cercetare experimentalã dezvoltate în funcþie de

specificul fiecãrei þãri includ:
1. Analize asupra agregatelor reciclate provenite din demolãri: distribuþie

granulometricã, densitate (absolutã ºi în vrac), absorbþie, rezistenþã la fragmentare,
conþinut de cloruri, sulf, substanþe organice etc – conform prevederilor din
standardul de produs;

2. Încercãri pe beton: rezistenþe la compresiune, întindere din încovoiere ºi din
despicare, absorbþie ºi porozitate, modul de elasticitate, contracþie, carbonatare,
rezistenþe la îngheþ - dezgheþ s.a. – conform cerinþelor aplicaþiei (elementului/structurii).

ªi în România au fost derulate o serie de cercetãri pe agregate reciclate utilizate în
betoane uzuale ºi betoane uºoare la Universitatea Tehnicã din Bucureºti (UTCB),
URBAN INCERC Cluj ºi în alte centre de cercetare. Rezultatele obþinute pânã în
prezent ºi preocupãrile viitoare vor fundamenta baza tehnicã normativã pentru
domeniul agregatelor reciclate.

Pe baza rezultatelor obþinute au fost evidenþiate ºi dezavantajele utilizãrii acestor
tipuri de agregate în beton: probleme de interfaþã cu matricea (pasta de ciment),
porozitatea mare ºi prezenþa fisurilor transversale, nivel ridicat de cloruri ºi sulfaþi,
prezenþa impuritãþilor, distribuþia granulometricã neuniformã, variaþia mare a
calitãþii agregatelor reciclate din beton.

Toate aceste aspecte au, de regulã, repercusiuni asupra proprietãþilor betonului,
dupã cum urmeazã (comparaþie cu un beton etalon având o reþetã similarã):
Ø rapoarte apã/ciment mai mari decât la betoanele obiºnuite, ca atare rezistenþe

mai mici la compresiune, îngheþ – dezgheþ;
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Ø lucrabilitatea de regulã mai micã (obs: în unele cazuri poate fi obþinutã aceeaºi
lucrabilitate, pentru procente mici de agregate reciclate ºi o gradare atentã a
sorturilor);
Ø densitãþi mai mici;
Ø rezistenþa la încovoiere poate fi aceeaºi dar modulul de elasticitate este mai mic;
Ø contracþia ºi curgerea lentã a betonului sunt mai mari.
Din punct de vedere al durabilitãþii, betoanele realizate cu agregate reciclate

prezintã o penetrare a clorurilor mai rapidã, carbonatare similarã, sensibilitate mai
mare la reacþia alcalii - agregate, rezistenþe mai reduse la îngheþ -dezgheþ.

O mai mare atenþie acordatã impuritãþilor prezente în agregatul reciclat, respectiv
reducerea acestora la un minim posibil, contribuie în mod clar la îmbunãtãþirea
proprietãþilor betonului.

Existã ºi câteva lucrãri de referinþã ce au evidenþiat o bunã comportare a
betoanelor realizate cu agregate reciclate, pentru betoane structurale de clasa
C30/37, cu o atentã elaborare a reþetelor de beton, precum ºi soluþii de
îmbunãtãþire a reþetelor prin mãrirea cantitãþii de ciment, utilizarea unui procent de
agregate concasate s.a.

În ceea ce priveºte standardele de produs pentru agregate acestea conþin
prevederi atât pentru agregate convenþionale, cât ºi pentru agregate reciclate.

Astfel, noile standarde europene (preluate ºi la nivel naþional) EN 12620:2002
Agregate pentru beton; EN 13139:2002 Agregate pentru mortare; EN 13043:2002
Agregate pentru asfalt, EN 13055 Agregate uºoare pentru betoane, mortare ºi pasta
de ciment conþin prevederi pentru agregatele reciclate.

În standardul pentru producerea betonului EN 206-1 se menþioneazã faptul cã, în
cazul în care nu existã experienþã la utilizarea acestor tipuri de agregate, sunt
necesare derularea de teste ºi elaborarea de instrucþiuni tehnice de aplicare
specifice lucrãrii de construcþie.

În Codul de practicã pentru producerea betonului CP012-1:2007 se specificã
faptul cã utilizarea agregatelor reciclate se poate face conform prevederilor EN
13242 Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare în
ingineria civilã ºi în construcþii ºi pe baza agrementelor tehnice, pentru domenii de
utilizare care nu fac obiectul standadului. Pânã în prezent nu existã nici un
agrement tehnic elaborat pentru un astfel de produs însã agregatele reciclate se
folosesc cu succes (pe baza prevederilor din reglementãrile tehnice în vigoare) în
lucrãri de infrastructurã.

Elaborarea unui program experimental suficient de cuprinzãtor este dificil de
realizat în condiþiile în care nu existã încã, pentru clasele de expunere din CP012-1,
criterii de performanþã bine stabilite.

În versiunea revizuitã a standardului EN 206-1 Beton – specificaþie, performanþã,
producþie ºi conformitate, preconizat a fi publicatã la începutul anului 2014, a fost
inclusã o anexa (anexa E) care cuprinde recomandãri pentru utilizarea agregatelor
reciclate. Procentele maxime admise de utilizare a agregatelor reciclate sunt
stabilite în funcþie de tipul agregatului reciclat ºi clasa de expunere a elementului
de construcþie (tabelul 1).

Tabelul 1 - Procentaj maxim de înlocuire
a agregatului grosier (% din masã)

Tipul agregatului reciclat Clase de expunere
X0 XC1,

XC2
XC3, XC4,

XF1,XA1, XD1
Toate celelalte

clase a

Tipul A

(RC90, RCU95, Rb10, Ra1, FL2-,XRg1-)
50% 30% 30% 0%

Tipul B

(RC50, RCU70, Rb30, Ra5, FL2-,XRg2-)
50% 20% 0% 0%

a Tipul A: agregatele reciclate dintr-o sursã cunoscutã pot fi utilizate în clasele de expunere
stabilite pentru betonul fãrã agregate reciclate, pânã la un procentaj maxim de 30%
b Tipul B: agregatele reciclate nu trebuie utilizate în betoane având clasa > C30/37

Tabelul 2 conþine informaþii extrase din SR EN 13242 pentru descrierea
agregatului (Rc, Rcu….) ºi exemplificarea semnificaþiei cifrelor corespunzãtoare
tipului de agregat.

Tabelul 2 - Tipuri de agregate reciclate

Agregat
reciclat

Descriere Conþinut
Procent de masã

Categorie

Rc
Beton, produse de beton, mortar
Elemente de zidãrie din beton

³90 Rc 90

Ru
Agregate nelegate, piatrã naturalã
Agregate legate hidraulic

³90 Rcu 90

Rb

Elemente de zidãrie de argilã (de exemplu
cãrãmizi ºi þigle)
Elemente de zidãrie cu silicaþi de calciu
Beton celular autoclavizat

Ra Materiale bituminoase £1 Rc 1-

X

Rg

De coeziune (argilã ºi pãmânt)
Diverse: metale (feroase ºi neferoase), lemn
greu, material plastic ºi cauciuc, tecuieli
Tencuieli de ipsos
Sticlã

£1 X Rg 1-

Conþinut (cm3/kg) Categorii

FL Material mobil în masã £5 FL 5-

Agregatele provenite din demolarea betonului (RCA - notaþie internaþionalã; Rc –
notaþie din standardul menþionat) notate Rc90 trebuie sã conþinã cel puþin 90%
deºeuri de beton, iar procentul de contaminare cu alte materiale trebuie sã fie de
maxim 1%.

Tipul A al acestui agregat prezintã o curbã granulometricã uniformã/continuã ºi
nu conþine mai mult de 0,5% deºeuri de cãrãmidã. Dupã cum se precizeazã în
tabelul 1 se poate folosi în proporþie de pânã la procente de 30% în beton în
anumite clase de expunere, cu condiþia asigurãrii clasei minime impuse ºi adaptãrii
reþetei de beton pentru îndeplinirea condiþiilor de permeabilitate ºi contracþie.

În concluzie, deºi prezintã reale avantaje economice ºi în ceea ce priveºte impactul
asupra mediului, experienþa acumulatã pânã în prezent ºi prevederile legisla-
tive/normative nu pot asigura momentan suportul necesar pentru utilizarea
agregatelor reciclate provenind din demolãri.

Potenþialul acestor tipuri de agregate ºi modificãrile legislative preconizate a avea
loc într-un viitor apropiat impun realizarea în continuare a studiilor extinse pe
aceste materiale ºi diverse tipuri de aplicaþii, cu atât mai mult cu cât subiectul este
în atenþia autoritãþilor ºi specialiºtilor de marcã din domeniul construcþiilor.
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