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1. Introducere 

Betonul este unul dintre cele mai utilizate materiale în industria construcţiilor, datorită 

adaptabilității continue precum și a performanţelor ridicate pe care le-a obţinut de-a lungul 

anilor. 

Acest material a fost și încă este folosit la realizarea lucrărilor de infrastructură, 

construcții masive, lucrări de artă, construcții industriale, culturale sau sportive, construcții 

înalte, etc. În consecință, cantitățile de ciment și agregate naturale utilizate au atins un nivel 

foarte ridicat, fapt ce conduce la consumuri mari de energie, poluarea mediului, epuizarea 

resurselor naturale. 

 

Figura 1.1 Fabrică de ciment (Laiu, 2018) 

Numeroase fabrici de ciment în întrega lume, Figura 1.1, produc anual cantități uriașe. 

Dacă se presupune că industria cimentului ar fi o ţară, atunci ea ar ocupa al treilea loc în topul 

celor mai mari degajatori de CO2 din lume, după China și SUA, scrie un articol recent BBC. 

(Rodgers, 2018) 

Deși betonul este oarecum ecologic și protejează mediul, realitatea este mult diferită. 

Betonul este alcătuit dintr-un amestec de nisip, pietriș, ciment și apă, în proporții de circa 77% 

agregat, 15% ciment și 8% apă. 

Producerea cimentului Portland conduce la poluarea mediului cu praf în urma 

exploatărilor din carieră dar și în urma producerii în fabrici: materiile prime sunt calcarul și 

argila, care sunt amestecate cu alte materiale, cum ar fi minereul de fier în cuptoare uriașe, 

încălzite la aproximativ 1.450° C, producând cantităţi mari de CO2 care se degajă în atmosferă. 

Doar în 2016, industria cimentului a generat 2,2 miliarde de tone de CO2, adică 8% din 

totalul global. 

Cercetătorii din întreaga lume încearcă să găsească modalităţi de a atenua efectul 

poluant al cimentului, încercând construirea unor instalaţii care să capteze dioxidul de carbon 

la recarbonare (reabsorbţia CO2 prin ciment), cercetări privind descoperirea unor materiale 
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înlocuitoare, cu emisii zero, prin înlocuirea parțială a cimentului în beton cu alte materiale mai 

puțin poluante. 

Cimentul însă, care constituie elementul principal al betonului, are o amprentă majoră 

de carbon, constituind a treia sursă de emisii antropice de dioxid de carbon, după combustibilii 

fosili și defrișare, după cum arată cercetătorul Robbie Andrew (Andrew, 2018) 

O altă problemă de mare actualitate legată de mediu se referă la resursele naturale, care 

se vor sfârsi într-o zi, fără o atentă gestionare. Numeroasele defrișări de păduri, consumul de 

minerale naturale din diverse extracții (mine, cariere, etc)  vor conduce într-un final la epuizarea 

materiilor prime primare. Deși unele din materiile prime se pot regenera, într-o perioadă lungă 

de timp, pe perioade scurte și în timp, eco-sistemul planetei este afectat, conducînd la diverse 

dezastre naturale, schimbări climatice, etc. 

Agregatele naturale folosite în beton în cantități relative mari, constituie o altă problemă 

majoră legată de gestionarea resurselor naturale. Ca și în cazul cimentului, cercetările actuale 

urmăresc să reducă consumul de materii prime naturale prin înlocuirea cu alte produse. 

Un alt aspect foarte important legat de poluarea mediului îl constituie deșeurile. Acestea 

sunt din cele mai variate domenii, plecând de la industrie, consum, transport, agricultură, etc. 

 

Figura 1.2 Efectele poluării (Centru Național de Mediu, 2016) 

Impactul deșeurilor se manifestă sub diverse forme: modificări de peisaj, poluarea 

aerului datorită suspensiilor antrenate de vânt, apele de suprafață devin bogate în nitriți, nitrați, 

substanțe chimice periculoase, solul este impregnat de metale grele și devine infertile, etc., 

Figura 1.2. Deșeurile industriale sunt printre cele mai periculoase; în anumite amestecuri pot 

conduce la deseuri inflamabile, corozive sau explosive care pun în pericol viața oamenilor, 

locuințele. Însăși depozitarea deșeurilor este un process tehnologic scump, care poluează 

mediul și ocupă terenuri mari, ce nu pot fi folosite în alte scopuri. 

(COREMATALIATEXIMSRL, 2018).  

 

 



- 7 - 

Etapa de eliminare sau depozitare a deșeurilor trebuie aplicată numai după ce au fost 

folosite la maxim toate celelalte metode, astfel încât sa producă efecte negative cât mai reduse 

asupra mediului. Cantitățile de deșeuri generate sunt centralizate în evidența gestiunii deșeurilor 

care se completează lunar, în conformitate cu HG 856/2002 privind evidența gestiunii 

deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase. 

Măsurile specifice privind prevenirea și/sau reducerea cantităților de deșeuri rezultate din 

fiecare activitate de producție, comercială, de transport, etc se pot realiza prin implementarea 

unor politici și practici cum ar fi: (Ionescu, 2018) 

• Gestionarea eficientă a hârtiei/cartonului 

• Gestionarea eficientă a ambalajelor din materiale plastice/hârtie/carton/metal/lemn 

• Reducerea cantitățiilor de ambalaje contaminate 

• Gestionarea eficientă a deșeurilor industriale, echipamente electrice și electronice, 

tuburi fluorescente, baterii/acumulatori 

• Gestionarea eficientă a deșeurilor agricole, din demolări, transport, etc. 

1.1.  Obiectivele tezei de doctorat 

În noul context al dezvoltării ecologice și durabile, reducerea consumului de ciment se 

consideră un criteriu important și de aceea introducerea în practica curentă a unor materiale 

ecologice este foarte necesară. Luând în considerare cerințele legate de protecția mediului, 

betonul trebuie să devină mai prietenos cu mediul, pentru a polua cât mai puțin. Una din 

modalitățile de reducere a poluării mediului este aceea a înlocuirii cimentului total sau parțial, 

cu alte materiale cu proprietăți pozzolanice, cum ar fi cenușa de termocentrală, zgura de furnal, 

metakaolinul, deșeurile de sticlă, cenușa de orez, pulberea de frunze de bananier, etc.  Aceste 

materiale se folosesc atât ca adaosuri în ciment sau beton, în scopul îmbunătățirii unor 

proprietăți ale betonului (cum ar fi lucrabilitatea, rezistențele mecanice, impermeabilitatea, etc., 

dar și ca înlocuitoare de ciment în diverse dozaje. 

În cazul utilizării ca înlocuitor de ciment, cenușa de termocentrală, noile betoane devin 

neconvenționale din punctul de vedere al matricii care îmbracă agregatele. În literatura de 

specialitate aceste betoane sunt întâlnite sub denumirea de betoane ecologice, betoane 

sustenabile, green concrete, etc. Nu s-a stabilit încă exact (vorbind din punct de vedere chimic 

și nu numai), cum aceste materiale care înlocuiesc cimentul afectează betonul, comparativ cu 

betonul traditional. Din această cauză nu se fac diferențe în ceea ce privește denumirea 

betoanelor cu înlocuitor de ciment, comparativ cu betonul traditional. 

În cazul agregatelor sunt numeroase alte materiale de tip deșeu, subproduse industriale 

sau vegetale (cum ar fi: deșeuri din demolări, deșeuri de plastic, tocătură de anvelope uzate, 

deșeuri agricole, etc.) care pot fi introduse în compoziția betonului pentru înlocuirea totală sau 

parțială a acestora. Materialul rezultat prin înlocuirea agregatului natural cu alte material de 

diferite tipuri este denumit tot beton, desi caracteristicile sale sunt diferite de cele ale betonului 

traditional. Acest material la care s-a înlocuit atat cimentul cât și agregatul în diverse dozaje, 

este un beton neconvețional, pentru a cărui aplicabilitate sunt necesare norme specifice. 
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În funcție de tipul de material neconvențional introdus în beton se pot obține 

caracteristici specifice ce pot conduce la anumite domenii de utilizare ale betonului. În acest 

sens se cunoaște că utilizarea unor pulberi foarte fine și a fibrelor de diverse tipuri conduce la 

obținerea unor betoane de înaltă și ultraînaltă performanță. Alte tipuri de materiale 

neconvenționale utilizate ca înlocuitor de agregat conduc la obținerea betoanelor ușoare, cu 

caracteristici fizice,termice, etc. îmbunătățite comparativ cu betonul traditional. 

În acest context, teza de doctorat are ca obiectiv principal studii experimentale pe 

betoane neconvenționale ușoare, sau denumite și betoane ușoare cu deșeuri, care au la bază 

folosirea deșeurilor ca materiale componente, atât pentru înlocuirea cimentului cât și a 

agregatelor, în diverse procente. 

Un alt obiectiv al tezei este legat de fabricarea unor blocuri  cu goluri mari din beton 

ușor cu deșeuri în scopul utilizării acestora la realizarea zidăriilor. Studiile experimentale 

efectuate pe blocuri din beton ușor neconvențional și pe elemente de zidărie realizate din blocuri 

cu goluri urmăresc să demonstreze eficiența acestui tip de beton ecologic, atât din punctul de 

vedere al protecției mediului cât și din punctul de vedere al rezistenței și durabilității. 

În cadrul cercetării doctorale s-au testat betoane ușoare neconvenționale cu cenușă de 

termocentrală în procent de 10%, ca înlocuitor de ciment şi agregate din materiale de tip deșeu 

(tocătură de sticle de plastic - PET, rumeguş, granule de polistiren) în procentaj de 50% ÷ 90% 

ca înlocuitor de agregat sort 0-4 mm.  

Elementele de noutate fac referire la efectuarea mai multor încercări pentru a obține 

rețete de beton ușor neconvențional cu diferite deșeuri în acord cu posibilitățile ulterioare de 

aplicare de către unitățile specializate în domeniul producerii betonului și al materialelor de 

construcții.  

Pentru îndeplinirea obiectivelor prezentate, în cadrul prezentului program doctoral se 

analizează și se prezintă: 

• Studii privind literatura de specialitate pentru stabilirea stadiului actual de cercetare în 

domeniul betonului ușor cu deșeuri și interpretarea rezultatelor experimentale obținute 

de alți autori până în prezent; 

• Programul experimental efectuat sub îndrumarea conducătorului de doctorat și a altor 

profesori din corpul academic al Universității Tehnice ”Gheorghe Asachi” Iași, 

respectând normele privind activitatea de cercetare și de utilizare a informațiilor. 

• Compararea rezultatelor obținute în urma cercetărilor efectuate pe betoane ușoare și 

elemente din betoane ușoare cu diferite tipuri de deșeuri pentru a evidenția cele mai 

importante caracteristici ale fiecărui tip de beton ușor. 

• Analiza avantajelor și a dezavantajelor referitoare la utilizarea betoanelor ușoare cu 

deșeuri pentru aplicații în industria construcțiilor.  
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1.2.  Structura tezei de doctorat 

Teza de doctorat este structurată pe 6 capitole. 

➢ Capitolul 1 cuprinde obiectivele programului doctoral și prezentarea capitolelor tezei. 

➢ Capitolul 2 cuprinde o prezentare a betoanelor ușoare tradiționale, plecând de la 

materialele componente, principalele caracteristici, avantaje și dezavantaje ale utilizării 

acestor materiale. Stadiul actual al cercetărilor efectuate până în prezent pentru 

obținerea și caracterizarea betoanelor ușoare cu diverse tipuri de materiale ca adaos sau 

înlocuitor de ciment și/sau agregat evidențiază o largă preocupare a cercetătorilor din 

întreaga lume în vederea introducerii în practica curentă a acestor noi tipuri de materiale 

de construcție. 

➢ Capitolul 3 prezintă studiile experimetale efectuate pe betoane ușoare cu deșeuri de tip 

cenușă de termocentrală,  tocătură de sticle de plastic, deșeu de rumeguș și granule de 

polistiren, utilizate pentru a înlocui cimentul și agregatele sort 0-4 mm în diverse 

procente. Sunt analizate carcterisicile fizico-mecanice, caracteristicile de deformație și 

rezistența la îngheț-dezgheț respectiv conductivitatea termică cu referire la capacitatea 

de izolare termică a fiecărui tip de beton ușor neconvențional. 

➢ Capitolul 4 cuprinde rezultatele experimentale ale studiilor efectuate pe blocuri mari 

din beton ușor cu diverse tipuri de deșeuri, precum și simularea numerică a comportării 

acestor tipuri de blocuri supuse la compresiune. 

➢ Capitolul 5 cuprinde experimentările efectuate pe ziduri la scară redusă realizate din 

blocuri de beton ușor cu  diverse tipuri de deșeuri, precum și simularea numerică a 

comportării acestor tipuri de ziduri supuse la compresiune. 

➢ Capitolul 6 cuprinde concluziile cercetărilor experimentale, contribuțiile personale și 

valorificarea rezultatelor. 
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2. Betonul ușor. Stadiul actual al betoanelor ușoare cu deșeuri 

2.1 Introducere 

Cel mai utilizat material de construcție din lume este betonul datorită disponibilității, 

ușurinței de preparare, costului relativ redus, durabilității și adaptabilității la noile cerințe. 

Utilizarea betonului este limitată în unele structuri datorită greutății proprii ridicate în 

comparație cu alte materiale de construcție. În ultimele decenii s-a pus accent pe dezvoltarea 

unor noi materiale de înaltă performanță care pot răspunde unor cerințe specifice legate de unele 

din caracteristicile betonului (de rezistență, termice, fonice, rezistență la foc, abraziune, etc). Se 

cunoaște, la nivel mondial, faptul că betonul ușor are mai multe avantaje față de betonul cu 

greutate normală datorită reducerii greutății structurii, o izolare termică mai bună a clădirilor și 

un cost mai mic pentru transport.  

Betonul ușor este acel beton a cărui masă volumică după uscare în etuvă este mai mare 

decât 800 kg/m3, dar mai mică sau egală cu 2000 kg/m3, produs integral sau parţial cu agregate 

uşoare, având clasa granulometrică 0-4 mm constituită fie din agregat de masă volumică 

normală, fie din agregat uşor (pret-beton.ro, 2018) 

Agregatele folosite la producerea betoanelor ușoare se pot clasifica în: 

- agregate uşoare naturale (tuf, scorie bazaltică, piatră ponce, diatomit,etc.) 

- agregate ușoare artificiale (argilă expandată, perlit, vermiculite, ardezie expandată) 

- agregate uşoare din subproduse industriale (cenuşă de termocentrală, zgură de furnal 

expandată, etc.) 

- agregate uşoare obţinute prin reciclare (cărămidă reciclată etc.) 

Betonul celular autoclavizat (***C155, 2012) are în compoziție ca și agregate nisipul 

măcinat, cenuşa sau zgura nemăcinată, iar ca liant se poate utiliza cimentul, varul sau zgura 

măcinată. Structura celulară a betonului rezultă în urma unui proces chimic, care crează în masa 

betonului un număr foarte mare de pori închişi, repartizaţi relativ uniform. Accelerarea întăririi 

betonului celular se face prin autoclavizare de unde şi denumirea de beton celular autoclavizat.  

În funcţie de procedeul de fabricaţie betoanele celulare se împart în două categorii: 

betoane celulare înspumate de tip spumo-beton şi betoane celulare gazeificate de tip gaz-beton: 

✓ Betoane celulare de tip spumo-beton. Aceste betoane se realizează prin încorporarea 

aerului în masa de mortar folosind o spumă.  

✓ Betoane celulare de tip gaz-beton. în acest caz, bulele de gaz sunt produse de o reacţie 

chimică între liant şi adaos. Ele rămân încorporate în masa betonului. Adaosul utilizat 

la expandare este în mod obişnuit aluminiul. Expandarea se produce la 0,5÷4 h de la 

turnare. 
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2.1.1 Avantajele betonului ușor: 

- Raportul dintre rezistență și greutate este mic 

- Coeficient scăzut de dilatare termică 

- Caracteristici superioare de izolare termică și acustică  

- Rezistența la foc mai bună 

- Proprietăți îmbunătățite de durabilitate 

- Reducerea greutății proprii a structurilor 

2.1.2 Domenii de utilizare a betoanelor ușoare: 

- Beton ușor de rezistență:  

o Elemente de construcții executate monolit sau prefabricat 

o Clădiri civile, industriale și agrozootehnice 

o Pasarele 

o Grinzi 

o Buiandrugi 

o Centuri 

o Planșee 

o Panouri de pereți interiori și exteriori 

o Elemente de acoperiș 

- Beton ușor de izolație și rezistență: 

o Elemente de închidere din beton simplu sau beton armat 

o Înlocuitori de cărămidă 

o Panouri de pereți pentru clădiri civile, industriale și agrozootehnice 

o Corpuri de umplutură pentru planșee realizate din grinzi prefabricate și 

suprabetonare monolită 

o Elemente de parapet  

o Fâșii pentru pereți despărțitori 

- Beton ușor de izolație: 

o Șape 

o Tencuieli termoizolante 

2.2 Stadiul actual al betoanelor ușoare cu deșeuri 

În noul context al dezvoltării ecologice și durabile, reducerea consumului de ciment se 

consideră un criteriu important în producerea betonului și din acest punct de vedere utilizarea 

unor materiale ecologice trebuie să procupe toți factorii implicați. Luând în considerare 

cerințele legate de protecția mediului, betonul trebuie să devină mai prietenos cu mediul, pentru 

a polua cât mai puțin. Una din modalitățile de reducere a poluării mediului este aceea a înlocuirii 

cimentului total sau parțial, cu alte materiale cu proprietăți pozzolanice, cum ar fi cenușa de 

termocentrală, zgura de furnal, metakaolinul, etc. În cazul agregatelor sunt numeroase alte 

materiale de tip deșeu, subproduse  industriale sau vegetale care pot fi introduse în compoziția 
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betonului pentru înlocuirea totală sau parțială a acestora. În funcție de tipul de material 

neconvențional introdus în beton se pot obține caracteristici specifice ce pot conduce la anumite 

domenii de utilizare ale betonului. 

În cazul betonului ușor neconvențional cu deșeuri, materialele ce se pot utiliza pentru 

înlocuirea cimentului și agregatelor sunt aceleași ca și la betonul greu, cu condiția ca densitatea 

să fie sub 2000 Kg/m3. În cazul înlocuirii totale a cimentului se obțin betoanele geopolimerice 

ușoare, iar în cazul utilizării polimerilor se obțin betoane polimerice ușoare. 

2.2.1 Compoziția betoanelor ușoare cu deșeuri 

În compoziția betoanelor ușoare se pot utiliza pulberi reactive, cum ar fi pulberea de 

scorie vulcanică, utilizată în cadrul cercetărilor experimentale efectuate de Bogas și Cuhna 

(Bogas A.J., 2017). În cercetările experimentale autorii au folosit scorie vulcanică de diverse 

dimensiuni ca și agregat în compoziția betonului ușor. Pentru comparație s-au preparat 

compoziții în care agregatul a fost înlocuit cu argilă expandată și granule de polistiren în diverse 

dojaze (Bogas A.J., 2017). Autorii Ali M.R. și alții în lucrarea (Ali M.R., 2018) analizează o 

serie de caracteristici ale unor betoane ușoare preparate cu scorie vulcanică, deșeuri de 

polietilenă și cenușă rezultată din arderea resturilor de ulei. 

În lucrarea (Ali A., 2018) sunt studiate betoane ușoare cu pulberi reactive, cum ar fi: 

zgura de furnal, silice ultrafină și granule de polistiren în proporții de 15%, 30% și 45%. Autorii 

Herki B.A. și alții în lucrarea (Herki B.A., 2013) analizează proprietățile betoanelor ușoare 

preparate cu agregate de polistiren și adaos de cenușă de termocentrală. 

În lucrarea prezentată de Mastali M. și alții (Mastali M., 2018) sunt prezentate 

rezultatele experimentale obținute de autori cu privire la proprietățile mecanice și acustice ale 

betoanelor cu agregate ușoare și fibre metalice. Agregatele ușoare sunt produse prin activarea 

alcalină a zgurei și se folosesc în beton în diferite dozaje. 

Compoziția de beton ușor utilizată în lucrarea (Chung S.-Y., 2018) de Sang-Yeop Chung 

și alți conține pudră de calcar, argilă expandată, cenușă de termocentrală și nisip. Sunt analizate 

efectele acestor adaosuri asupra proprietăților betonului ușor. Pudra de calcar este folosită și de 

autorii Shafigh P. și alții în lucrarea (Shafigh P., 2016) în care betonul ușor se obține cu agregate 

ușoare obținute din coajă de palmier de ulei și cenușă zburătoare ca înlocuitor de ciment în 

proporții de 50% și 70%. 

În lucrarea (Rahmani E., 2013) autorii Rahmani E. și alții folosesc în compoziția 

betonului ușor diferite procente (5%, 10% respectiv 15%) de tocătură de PET ca înlocuitor de 

nisip. Juki M.I. și alții folosesc în compoziția betonului studiat deșeuri de PET reprocesate 

înlocuind agregatul fin în volume de 25%, 50% respectiv 75%. 

Autorii M. Zaleska și alți în lucrarea (Záleská M., 2018) analizează proprietățile unor 

compoziții de beton ușor în care au introdus deșeuri de plastic (polipropilenă sfărâmată, 

polipropilenă regranulată și polipropilenă din fibră de sticlă) cu dimensiunea mai mică de 8 

mm. În lucrarea (Alqahtani F.K., 2017) Alqahtani F.K.  și alții utilizează în compoziția 

betonului agregate produse din plastic reciclat.  
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P. Tang și H.J.H Brouwers în lucrarea (Tang P., 2018) analizează caracteristicile de 

durabilitate ale unor compoziții de beton autocompactant cu agregate ușoare artificiale 

preparate din cenușă de termocentrală  

Un alt tip de beton ușor a fost studiat de autorii Zareei S.A. și alții în lucrarea (Zareei 

S.A., 2018). În compoziția betonului studiat autorii au folosit pulbere de trestie de zahăr ca 

înlocuitor de ciment în diferite procente și silice ultrafină ca adaos în proporție de 10 %. 

Influența materialelor suplimentare cimentoide în compoziția betonului ușor este analizată în 

lucrarea (Mo K.H., 2017) de Mo K.H. și alții. 

În lucrarea (Topçu I.B., 2010) autorii Topcu B.I. și Uygunoglu T. analizează 

caracteristicile unor betoane ușoare obținute cu diverse tipuri de agregate ușoare cum ar fi 

pumice, tuf vulcanic și diatomită. Autorii Libre A.N. și alții în lucrarea (Libre N.A., 2011) 

utilizează în compoziția betonului agregate ușoare din pumice, fibre metalice și de 

polipropilenă. 

În compoziția betonului ușor se pot folosi pe lângă agregatele ușoare și diverse tipuri de 

fibre metalice așa cum prezintă autorii Li J. și alții în lucrările (Li J., 2017), (Li J.j., 2016), 

precum și Hassanpour M. și alții în lucrarea (Hassanpour M., 2012). Influența dozajului de fibre 

metalice este studiată și de autorii Wang H.T. și Wang L.C. în lucrarea (Wang H.T., 2013). În 

compoziția betonului cu aggregate ușoare din cenușă de termocentrală, autorii Guneyisi E, și 

alții introduc fibre disperse metalice în diverse procente, (Guneyisi E., 2015). 

În compoziția betonului ușor autocompactant autorii Grabois T.M. și alții folosesc fibre 

metalice pentru îmbunătățirea caracteristicilor mecanice, (Grabois T.M., 2016). 

Betonul autocompactant cu agregate ușoare produse din pudră fină de riolit și din zgură 

este investigat de Kim Y.J. și alții în lucrarea (Kim Y.J., 2010).  

2.3 Proprietățile betoanelor ușoare cu deșeuri 

2.3.1 Proprietăți fizice 

Densitatea betoanelor ușoare cu diverse tipuri de adaosuri a fost analizată în vederea 

încadrării betonului studiat într-o anumită clasă și pentru a urmării efectele adaosurilor asupra 

acestei caracteristici. În lucrarea (Bogas A.J., 2017), autorii determină densitățile diferitelor 

tipuri de betoane cu scorie vulcanică pentru care valorile obținute au fost de circa 1081 kg/m3 , 

mai mari decât ale betoanelor cu agregate din argilă expandată sau granule de polistiren 

Analiza densităților betoanelor ușoare cu pulberi reactive și granule de polistiren este 

prezentată în lucrarea (Ali A., 2018), în care autorii Allahverdi Ali și alții obțin beton ușor cu 

densități cuprinse între 1257 kg/m3 și 1840 kg/m3. Autorii subliniază că odata cu creșterea 

procentului de înlocuire densitățile scad. 

În lucrarea (Topçu I.B., 2010) autorii Topcu I.B. și alții au constatat că greutatea unitară 

a betonului autocompactant ușor a scăzut în proporție de 30-35%, 22-31% și 34-38% prin 

înlocuirea calcarului zdrobit cu piatră ponce, tuf și, respectiv, diatomit. 
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Chung S.Y și alții (Chung S.-Y., 2018) a obținut beton cu agregat ușor, cu o densitate 

mai mică de 1000 kg/m3, utilizând agregate ușoare expandate și diferite adaosuri: praf de calcar, 

argilă expandată (Liapor), cenușă zburătoare, de două tipuri și nisip fin și normal. 

Zaleska M. și alții în (Záleská M., 2018) au arătat că încorporarea deșeurilor de 

polipropilenă a redus densitatea în matrice; densitatea în vrac a arătat o scădere aproape liniară 

în funcție de conținutul de deșeuri de plastic pentru toate tipurile de agregate de polipropilenă. 

Rahmani E. și alții (Rahmani E., 2013) au arătat că o creștere a dozajului de PET cu 

până la 15% va duce la scăderea densității cu 3,1% și, respectiv, 3,3% în cazul raporturilor apă-

ciment de 42% și, respectiv, 54%. 

Referitor la autorii Mastali M. și alții (Mastali M., 2018) au constatat că fibrele PVA au 

controlat în mod eficient impactul negativ al contracției la uscare în betonul spongios, astfel 

încât nici o fisură localizată nu a fost monitorizată vizual pe suprafața panoului studiat. 

2.3.2 Proprietăți mecanice 

Caracteristicile mecanice  ale betoanelor ușoare cu scorie vulcanică sunt prezentate în 

lucrarea (Bogas A.J., 2017), în care Bogas și Cunha au determinat rezistența la compresiune și 

la întindere a betonului. Valorile rezistenței la compresiune sunt mai mici de 5 MPa, iar cele la 

întindere 0.6 MPa. Comparativ cu betonul ușor cu argilă expandată betonul analizat prezintă 

caracteristici mecanice similare. 

În lucrarea (Ali A., 2018) autorii Ali A. și alții prezintă rezultatele studiilor 

experimentale efectuate pe beton ușor cu zgură de furnal, silice ultrafină și granule de polistiren. 

Valorile rezistenței la compresiune au fost cuprinse între  20,8 MPa și 85,6 MPa. 

Autorii Chung S.Y. și alții (Chung S.-Y., 2018), a obținut la betoanele studiate o 

rezistență la compresiune mai mare de 18 MPa.  

Zaleska M. și alții în (Záleská M., 2018) au arătat că prin creșterea dozajului de agregate 

din plastic, rezistența la compresiune și la încovoiere, precum și modulul de elasticitate, au 

scăzut gradat; cele mai bune rezultate au fost obținute cu polipropilenă regranulată. 

Jingjun Li și alții (Li J.j., 2016), analizează efectul adaosului de fibre de polipropilenă 

asupra microstructurii și caracteristicilor mecanice ale betoanelor ușoare de înaltă performanță. 

Adaosul de fibre îmbunătățește semnificativ rezistența la întindere din încovoiere și din 

despicare. 

Grabois T.M. și alții (Grabois T.M., 2016), analizează caracteristicile mecanice și 

termice ale betoanelor ușoare autocompactante. Rezistența la compresiune și modul Young ale 

tuturor amestecurilor de beton ușor autocompactate au prezentat la 28 de zile valori de 

aproximativ 30-35 MPa și, respectiv, 20 GPa. Fibrele metalice introduse în beton au îmbunătățit 

rezistența la întindere. 

Kim Y.J. și alții (Kim Y.J., 2010), analizează caracteristicile betoanelor 

autocompactante folosind două tipuri de agregate ușoare cu densități diferite obținute din zgură. 

Rezistența la compresiune de 28 de zile a betonului auto-compactant cu până la 75% agregat 
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ușor a fost cu aproximativ 10% mai scăzută decât cea a betonului de control. Pentru betonul 

auto-compactant cu înlocuire de agregate ușoare de 100%, rezistența la compresiune a fost cu 

20% mai scăzută decât cea a betonului de control. Relația dintre rezistența la compresiune și 

rezistența întindere prin despicare a betonului ușor auto-compactant la 28 de zile a fost similară 

cu cea pentru betonul convențional. 

Alqahtani F.K. și alții (Alqahtani F.K., 2018), investighează efectul agregatelor sintetice 

asupra caracteristicilor mecanice și de durabilitate ale betoanelor ușoare. Betoanele cu agregate 

sintetice au prezentat performanțe mecanice mai mici decât betonul cu agregate ușoare naturale, 

acest lucru este atribuit unei conlucrări nesatisfăcătoare între pasta de ciment și agregatul 

sintetic. 

Wang H.T., Wang L.C. (Wang H.T., 2013), prezintă rezultatele experimentale efectuate 

pe betoane ușoare armate cu fibre metalice. Adaosul de fibre metalice a înbunătățit foarte puțin 

rezistența la compresiune în schimb au îmbunătățit considerabil rezistența la întindere prin 

încovoiere și la întindere prin despicare. Rezistența la întindere prin despicare a prezentat valori 

cuprinse între 3,99 MPa și 7,68 MPa. 

Záleská M. și alții (Záleská M., 2018), prezintă rezultatele studiilor experimentale 

efectuate pe betoane cu particule din materiale plastice. Prin creșterea cantității de aggregate 

plastice, rezistența la compresiune și rezistența la întindere prin încovoiere scad cu creșterea 

cantității de agregat înlocuit. Chiar și betoanele cu 50 % agregat natural, betonul ușor prezintă 

caracteristici mecanice satisfăcătoare.  

2.3.3 Caracteristici de durabilitate 

Zareei A.S. și alții (Zareei S.A., 2018), au constatat că încorporarea deșeurilor din trestie 

de zahăr de până la 5% a îmbunătățit performanța betonului în ceea ce privește durabilitatea și 

rezistența la impact. 

Esteban Fraile-Garcia și altii (Fraile-Garcia E., 2018) prezintă elemente de beton 

(cărămizi, plăci și grinzi) realizate cu diferite cantități de particule de cauciuc (0%, 10% și 20%)  

Alqahtani F.K. și alții (Alqahtani F.K., 2018), au constatat că betoanele ușoare cu 

agregate sintetice prezintă o durabilitate ridicată în ceea ce privește absorbția de apă și 

permeabilitatea la cloruri în comparația cu betoanele cu agregate ușoare naturale  

Araghi H.J. și alții (Araghi H.J., 2015), analizează efectele atacului acidului sulfuric 

asupra betoanelor cu conținut de PET ca înlocuitor de agregat. Autorii au constatat că betoanele 

cu 15 % PET au cea mai scăzută pierdere de greutate și cea mai bună rezistență la atacul acidului 

sulfuric. 

Ali M.R. și alții (Ali M.R., 2018), au analizat comportarea la acțiunea clorurilor a 

betoanelor cu polietilenă ca înlocuitor de agregat grosier în diverse proporții. Permeabilitatea 

la cloruri a fost între moderată și ridicată fiind cea mai mică la compozițiile cu polietilenă 100% 

agregat grosier. 
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2.3.4 Alte caracteristici 

2.3.4.1 Rezistență la transfer termic 

Autorii Chung S.Y. și alții (Chung S.-Y., 2018), a obținut la betoanele studiate o 

conductivitate termică mai mică de 0,35 m2K/W. 

Topcu I. B. și alții (Topçu I.B., 2010) au arătat că betonul autocompactant ușor cu piatră 

ponce, tuf vulcanic sau diatomită are un coeficient de conductivitate termică mai mare decât 

betonul ușor și structural ușor traditionale. Mai mult, înlocuirea pietrei calcinate cu piatră ponce, 

tuf vulcanic și diatomită a mărit rezistența termică în proporție de 58%, 35% și, respectiv, 60%.  

În consecință când se folosesc agregate ușoare din pumice se obțin rezistențe la compresiune și 

la întindere prin despicare ridicate, densități reduse și proprietăți de izolare ridicate. 

Grabois T.M. și alții (Grabois T.M., 2016), au arătat că amestecurile de beton ușor 

autocompactant cu agregate poroase au prezentat o performanță mai mare de izolare termică 

decât betonul autocompactant tradițional datorită prezenței agregatelor poroase ușoare. 

Amestecul cu un volum mai mare de agregate de argilă expandată a obținut un raport de 

conductivitate termică mai scăzut (aproximativ 60% mai mic decât pentru betonul 

autocompactant tradițional). 

Ali M.R. și alții (Ali M.R., 2018), analizează rezistența la transfer termic a betoanelor 

ușoare cu polietilenă ca înlocuitor de agregat grosier. Valorile acestea au fost între 0,338 și 

0,510 m2K/W cea mai redusă valoarea s-a înregistrat pentru compozițiile cu 100% polietilenă 

ca înlocuitor de agregat. 

Záleská M. și alții (Záleská M., 2018), analizează efectele adaosurilor de materiale 

plastice asupra conductivității termice a betoanelor. Încorporarea particulelor de materiale 

plastice cu un procent de până  la 86 % conduce la o scădere a conductivității termice în 

comparație cu betonul de referință. 

2.3.4.2 Izolarea acustică 

Autorii Mastali M. și alții (Mastali M., 2018) subliniază faptul că un conținut minim de 

spumă pentru a satisface cerințele panourilor acustice în ceea ce privește pereții interiori ai 

clădirilor rezidențiale este de 25%. Betoanele cu spumă de zgură activată prin alcalinizare, 

utilizând 25-35% a prezentat coeficienți maximi de absorbție acustică excelenți (0,8-1) în 

regiunile cu frecvență medie și mare. Absorbția medie a sunetului a fost mai bună decât cea a 

betoanelor din spumă pe bază de OPC cu un coeficient mediu de absorbție acustică mai mare 

de 0,5 în regiunile de frecvență medii-mari. 

2.3.4.3 Abraziunea 

Özbay E. și alții (Özbay E., 2016), au observat că efectele zgurii de furnal ca adaos în 

beton conduc la îmbunătățirea rezistenței la abraziune. 

Alqahtani F.K. și alții (Alqahtani F.K., 2018), au observant că betonul cu agregat sintetic 

a prezentat o performanță mai bună la abraziune decât amestecurile de control realizate cu 

agregate ușoare naturale. 
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3. Program experimental pentru obținerea și caracterizarea 

betoanelor ușoare neconvenționale cu deșeuri 

În cadrul programului experimental din acest capitol au fost concepute o serie de compoziții 

de betoane ușoare neconvenționale (denumite betoane ușoare cu deșeuri) plecând de la 

compoziția betonului tradițional. Au fost preparate betoane cu deșeuri de tip tocătură de plastic, 

granule de polistiren și deșeu de lemn (rumeguș) pentru care au fost studiate o serie de 

caracteristici fizico-mecanice și de durabilitate. 

3.1 Materiale utilizate la prepararea betonului 

a) Agregate – roci naturale de diverse dimensiuni, provenite din sfărâmarea naturală a 

rocilor (agregate de balastieră) acestea trebuie să îndeplinească următoarele criterii: 

să aibă rezistență mare la compresiune, rugozitate bună a suprafețelor, să nu fie 

fisurate, să fie curate, să nu aibă reacții nefavorabile cu cimentul (***SR-

EN:12620+A1, 2008). 

S-au folosit agregate provenite din sfărâmarea naturală a rocilor (din balastieră) în 

sorturile: 

• Sort 0-4 mm 

• Sort 4-8 mm 

• Sort 8-16 mm 

b) Ciment – este un liant hidraulic în formă de pulbere fină, obținut prin prelucrarea 

materiei prime și care, în contact cu apa se întărește. După întărire, își menține 

rezistența și stabilitate. În rețetele pe care le-am realizat, cimentul folosit de mine a 

fost: Carpatcement CEM II/A-LL 42,5 R (***SR-EN:197-1, 2002). 

c) Apă – face parte din componenții principali ai betonului, aceasta intervine prin 

caracteristicile sale fizico-chimice, în toate etapele vieții betonului influiențând 

astfel proprietățile acestuia în stare proaspătă, în procesul de întărire cât și în faza de 

exploatare. Plasticitatea și lucrabilitatea, acțiuni necesare preparării și punerii în 

operă a betonului se realizează prin intermediul apei. Apa hidratează cimentul și 

participă la coeziunea betonului întărit. 

d) Cenușă de termocentrală – este numit și subprodus deoarece aceasta provine din 

procesul de ardere a combustibililor. Acest reziduu anorganic este estimat a fi în jur 

de 115 milioane de tone pe an. Cenușa este sub formă de pulbere fină produsă în 

timpul arderii și este formată în special din particule sferice. Cenușa are o culoare 

variată de la gri la negru în funcție de cantitatea de cărbune nears.  

e) Aditiv Glenium Sky 617 – este un aditiv pe bază de polimeri   

f) Materiale reciclate: 
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1. Tocătură de PET 

PET este unul dintre cele mai utilizate materiale plastice din industria ambalajelor 

datorită stabilității ridicate, toleranței la presiune ridicată, nereactivității cu substanțe și calității 

excelente care poate păstra gazul în băuturile gazoase. 

O problemă apare din faptul că aceste materiale se descompun lent și au nevoie de sute 

de ani pentru a reveni la ciclul naturii. Se pare că reciclarea este cea mai bună metodă din cauza 

compatibilității cu mediul și a beneficiilor economice. Reciclarea sticlelor de deșeuri PET 

pentru fabricarea betonului armat a fost luată în considerare în multe cercetări. Utilizarea 

deșeurilor de PET ca agregat în beton are unele beneficii cum ar fi reducerea utilizării resurselor 

naturale, consumul de deșeuri, prevenirea poluării mediului și economisirea energiei 

2. Granule de polistiren 

Polistirenul este un material polimeric, amorf sau parțial cristalin, termic prelucrabil. Se 

fabrică din monomer stirol, o hidrocarbură mai simplă lichidă, obținută din petrol. Este unul 

din cele mai răspândite tipuri de masă plastică. 

În prezent, milioane de tone de polistiren rezidual sunt produse în lume. Acest lucru va 

cauza în cele din urmă poluarea și va dăuna ecosistemului. Reglementările de mediu naționale 

și internaționale au devenit, de asemenea, mai inflexibile, determinând ca aceste deșeuri să 

devină din ce în ce mai costisitoare de eliminat. Prin urmare, utilizarea polistirenului rezidual 

în producția de beton nu numai că rezolvă problema eliminării deșeurilor solide ultra-ușoare 

(până la 95% din aer), dar și contribuie la conservarea resurselor naturale. 

3. Rumeguș din lemn 

Rumegușul din lemn se formează din deșeuri de lemn sub formă de așchii mărunte ce 

rezultă din procesul de tăiere a lemnului.  

Având în vedere că este mai ușor decât betonul, acesta reduce emisiile de transport, iar 

rumegușul înlocuiește componente mari consumatoare de energie, folosite la fabricarea 

betonului. Betonul amestecat cu rumeguș poate lua forme tradiționale, precum, carămizi sau 

pavele. 

a) Agregate provenite din sfărâmarea naturală a agregatelor (din balastieră) în sorturile: 

• Sort 0-4 mm        •      Sort 4-8 mm 

 

                                                                                 a)             b) 

 Figura 3.1 Agregat sort 0-4 respectiv 4-8 mm 
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o Sort 8-16 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

b) Ciment Carpatcement CEM II/A-LL 42,5 R 

 a)            b) 

 

 

d) Cenușă de termocentrală 

 

     a)          b) 

 

Figura 3.2 Agregat sort 8-16 mm 

Figura 3.3 Ciment 

Figura 3.4 Cenușă de termocentrală 
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e) Aditiv Glenium Sky 617 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 a)          b) 

 

 

f) Materiale reciclabile 

• Tocătură PET          • Granule polistiren 

    

      a)                    b) 

 

 

        • Rumeguș din lemn        • Rumeguș din lemn pregătit pentru amestec 

 

       a)       b) 

 

Figura 3.5 Aditiv 

Figura 3.6 Deșeuri din PET și polistiren 

Figura 3.7 Deșeuri de rumeguș 
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3.2 Rețete, tipuri de epruvete și etape de obținere 

3.2.1 Rețetele folosite pentru prepararea betonului ușor 

Pentru realizarea betonului martor (etalon) s-a pornit de la rețeta betonului cu clasa 

C20/25 la care s-au înlocuit cimentul în proporție de 10 % cu cenușă de termocentrală. 

Aceast rețetă a fost proiectată cu următoarele cantități de materiale: 

- Ciment: în cantitate de 360 
𝑘𝑔

𝑚3
 

- Agregate în sort 0-4 mm: în cantitate de 803,16 
𝑘𝑔

𝑚3
 

- Agregate în sort 4-8 mm: în cantitate de 384,12 
𝑘𝑔

𝑚3
 

- Agregate în sort de 8-16 mm: în cantitate de 558,72 
𝑘𝑔

𝑚3
 

- Cenușă de termocentrală: în cantitate de 36  
𝑘𝑔

𝑚3 

- Apă potabilă: în cantitate de 180 
𝑙

𝑚3 

- Aditiv de tip MasterGlenium SKY 617 în dozaj de 1% din cantitatea de ciment. 

Din această compoziție s-au preparat betoanele cu deșeuri la care s-a menținut același 

dozaj de cenușă de termocentrală (10%) și s-a înlocuit agregatul sort 0-4 mm cu diferite dozaje 

de deșeuri reciclabile. Astfel pentru rețeta: 

- B.C.PET 1 (beton cu cenușă de termocentrală și tocătură de PET):  s-a înlocuit 50% din 

cantitatea de agregat sort 0-4 mm, cu cantitate egală, măsurată în volum, de PET 

- B.C.PET 2 (beton cu cenușă de termocentrală și tocătură de PET):  s-a înlocuit 70% din 

cantitatea de agregat sort 0-4 mm, cu cantitate egală, măsurată în volum, de PET 

- B.C.PET 3 (beton cu cenușă de termocentrală și tocătură de PET):  s-a înlocuit 90% din 

cantitatea de agregat sort 0-4 mm, cu cantitate egală, măsurată în volum, de PET 

- B.C.POL 1 (beton cu cenușă de termocentrală și polistiren):  s-a înlocuit 50% din 

cantitatea de agregat sort 0-4 mm, cu cantitate egală, măsurată în volum, de polistiren 

- B.C.POL 2 (beton cu cenușă de termocentrală și polistiren):  s-a înlocuit 70% din 

cantitatea de agregat sort 0-4 mm, cu cantitate egală, măsurată în volum, de polistiren 

- B.C.POL 3 (beton cu cenușă de termocentrală și polistiren):  s-a înlocuit 90% din 

cantitatea de agregat sort 0-4 mm, cu cantitate egală, măsurată în volum, de polistiren 

- B.C.RU 1 (beton cu cenușă de termocentrală și rumeguș din lemn):  s-a înlocuit 50% din 

cantitatea de agregat sort 0-4 mm, cu cantitate egală, măsurată în volum, de rumeguș  

- B.C.RU 2 (beton cu cenușă de termocentrală și rumeguș din lemn):  s-a înlocuit 70% din 

cantitatea de agregat sort 0-4 mm, cu cantitate egală, măsurată în volum, de rumeguș  

- B.C.RU 3 (beton cu cenușă de termocentrală și rumeguș din lemn):  s-a înlocuit 90% din 

cantitatea de agregat sort 0-4 mm, cu cantitate egală, măsurată în volum, de rumeguș  



- 22 - 

3.2.2 Tipuri de epruvete 

Epruvetele au fost preparate conform standardelor în vigoare (***SR-EN:12390-1, 2002), 

(***SR-EN:12390-1, 2002/AC:2006). 

3.2.2.1 Cuburi cu dimensiunile: 150x150x150 mm 

3.2.2.2 Prisme cu dimensiunile: 100x100x500 mm 

3.2.2.3 Cilindri cu dimensiunile: 100x200 mm 

3.2.3 Etape de obținere a probelor: 

3.2.3.1 Prepararea betonului cu cenușă de termocentrală și tocătură de PET (B.C.PET) 

Pentru prepararea betonului cu cenușă de termocentrală și tocătură de PET s-a turnat în 

betonieră agregatele pe sorturi, tocătura de PET, ciment, cenușă de termocentrală, după ce s-au 

adăugat toate aceste componente le-am amestecat. Am adăugat apa amestecată cu aditivul 

Glenium Sky 617. S-au turnat probele care au fost păstrate conform standard, timp de 24 de ore 

la temperatura de ±20 ºC (***SR-EN:12390-2, 2009). După 24 de ore au fost decofrate și puse 

la apă timp de 6 zile după care au fost păstrate la temperatura de ±20 ºC până la încercare (28 

zile) 

3.2.3.2 Prepararea betonului cu cenușă de termocentrală și polistiren (B.C. POL) 

Pentru prepararea betonului cu cenușă de termocentrală și polistiren s-a turnat în 

betonieră agregatele pe sorturi, polistiren, ciment, cenușă de termocentrală, după ce s-au 

adăugat toate aceste componente le-am amestecat. Am adăugat apa amestecată cu aditivul 

Glenium Sky 617. S-au turnat probele care au fost păstrate conform standard timp de 24 de ore 

la temperatura de ±20 ºC (***SR-EN:12390-2, 2009). După 24 de ore au fost decofrate și puse 

la apă timp de 6 zile după care au fost păstrate la temperatura de ±20 ºC până la încercare (28 

zile) 

3.2.3.3 Prepararea betonului cu cenușă de termocentrală și rumeguș (B.C.RU) 

Pentru prepararea betonului cu cenușă de termocentrală și polistiren s-a turnat în 

betonieră agregatele pe sorturi, rumeguș (a fost umezit în prealabil și apoi introdus în amestecul 

uscat), ciment, cenușă de termocentrală, după ce s-au adăugat toate aceste componente, le-am 

amestecat. Am adăugat apa amestecată cu aditivul Glenium Sky 617. S-au turnat probele care 

au fost păstrate conform standard, timp de 24 de ore la temperatura de ±20 ºC (***SR-

EN:12390-2, 2009). După 24 de ore au fost decofrate și păstrate la temperatura de ±20 ºC până 

la încercare (28 zile). Betonul cu cenușă de termocentrală și rumeguș (B.C.RU) a fost încercat 

21 de zile, 28 de zile respectiv 56 de zile de la turnare. 
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3.3 Caracteristicile fizico-mecanice ale betoanelor ușoare cu deșeuri 

3.3.1 Determinarea densității în stare umedă și în stare uscată 

Determinarea densității s-a realizat cu relația (3.1): 

𝜌𝑎 =
𝑚1+𝑚2

V
     (3.1)  

Relație în care: 

o 𝜌𝑎 – densitatea aparentă 

o 𝑚1 – masa volumului gol 

o 𝑚2 – masa volumului cu beton 

o V – volumul vasului 

Interpretarea rezultatelor 

Tabel 3.1 Clasificarea betoanelor în funcție de densitatea aparentă 

Tip Densitate aparentă 

Foarte greu 𝜌𝑎 > 2500 kg/m3 

Greu  2200 < 𝜌𝑎 > 2500 kg/m3 

Semigreu 2000 < 𝜌𝑎 > 2200 kg/m3 

Ușor 800 < 𝜌𝑎 > 2000 kg/m3 

Foarte ușor 𝜌𝑎 < 800 kg/m3 

Epruvetele folosite pentru determinarea densității au fost cuburi cu latura de 150 mm.  

Determinarea densității s-a realizat pe trei probe diferite conform (***STAS:1759, 

1988). Densitatea în stare umedă s-a realizat la turnarea betonului iar în stare uscată la 

încercarea probelor. Probele (B.C.PET și B.C. POL.) au fost încercate la 7 zile, 14 zile și 28 de 

zile iar probele (B.C.RU) au fost încercate la 21 de zile, 28 de zile respectiv 56 zile de la turnarea 

betonului. După realizarea măsurătorilor am obținut următoarele rezultate: 
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Determinarea densității la 7 zile pentru B.C.M, B.C.PET respectiv B.C.POL și la 21 de 

zile pentru B.C.RU, rezultatele sunt prezentate în Tabel 3.2 

Tabel 3.2 Densitatea la 7 respectiv 21 zile 

D
en

si
ta

te
a
 [

k
g
/m

³]
 

Nr. 

Crt. 

Denumire 

(rețetă) 
Proba 

7 zile 
Densitatea medie 

[kg/m³] 

Stare umedă Stare uscată Stare umedă Stare uscată 

1 B.C.M 

Cub nr. 1 2321,07 2280,25 

2328,57 2285,96 Cub nr. 2 2343,94 2299,50 

Cub nr. 9 2320,69 2278,11 

2 B.C.PET 1 

Cub nr. 1 2145,62 2078,85 

2158,14 2080,56 Cub nr. 7 2144,53 2082,29 

Cub nr. 4 2184,27 2080,54 

3 B.C.PET 2 

Cub nr. 5 2067,66 1999,06 

2062,37 1989,41 Cub nr. 6 2073,90 1996,44 

Cub nr. 3 2045,55 1972,71 

4 B.C.PET 3 

Cub nr. 7 1936,05 1877,75 

1900,38 1862,01 Cub nr. 9 1869,88 1801,43 

Cub nr. 8 1895,21 1906,86 

5 B.C.POL 1 

Cub nr. 4 1940,64 1886,09 

1939,23 1892,55 Cub nr. 8 1915,74 1855,85 

Cub nr. 9 1961,30 1935,70 

6 B.C.POL 2 

Cub nr. 1 1840,75 1803,81 

1796,75 1755,69 Cub nr. 2 1897,98 1851,63 

Cub nr. 7 1651,50 1611,65 

7 B.C.POL 3 

Cub nr. 1 1536,26 1513,23 

1621,78 1595,03 Cub nr. 2 1656,39 1629,68 

Cub nr. 7 1672,68 1642,19 

Nr. 

Crt. 

Denumire 

(rețetă) 
Proba 

21 zile Densitatea medie [kg/m³] 

Stare umedă Stare uscată Stare umedă Stare uscată 

8 B.C.RU 1 

Cub nr. 1 2045 1858 

2062 1873 Cub nr. 2 2084 1890 

Cub nr. 7 2058 1872 

9 B.C.RU 2 

Cub nr. 2 1985 1895 

1996 1900 Cub nr. 1 1987 1897 

Cub nr. 9 2015 1908 

10 B.C.RU 3 

Cub nr. 1 2026 1877 

1993 1856 Cub nr. 2 1994 1855 

Cub nr. 7 1959 1837 
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Determinarea densității la 14 zile pentru B.C.M, B.C.PET respectiv B.C.POL și la 28 

de zile pentru B.C.RU, rezultatele sunt prezentate în Tabel 3.3 

Tabel 3.3 Densitatea la 14 respectiv 28 zile 

D
en

si
ta

te
a
 [

k
g
/m

³]
 

Nr. 

Crt. 

Denumire 

(rețetă) 
Proba 

14 zile Densitatea medie [kg/m³] 

Stare umedă Stare uscată Stare umedă Stare uscată 

1 B.C.M 

Cub nr. 3 2311,89 2293,70 

2333,16 2296,88 Cub nr. 4 2361,72 2292,08 

Cub nr. 5 2325,87 2304,86 

2 B.C.PET 1 

Cub nr. 8 2214,89 2172,42 

2189,01 2149,37 Cub nr. 9 2150,17 2114,68 

Cub nr. 5 2201,98 2161,02 

3 B.C.PET 2 

Cub nr. 9 2031,93 1991,02 

2030,71 1996,56 Cub nr. 4 2029,99 1999,35 

Cub nr. 7 2030,22 1999,32 

4 B.C.PET 3 

Cub nr. 1 1981,64 1946,59 

1938,41 1907,53 Cub nr. 2 1902,63 1868,17 

Cub nr. 5 1930,95 1907,84 

5 B.C.POL 1 

Cub nr. 1 1888,21 1865,81 

1927,30 1890,99 Cub nr. 2 1921,72 1893,27 

Cub nr. 6 1971,98 1913,90 

6 B.C.POL 2 

Cub nr. 3 1739,45 1723,40 

1750,47 1729,71 Cub nr. 4 1707,07 1692,93 

Cub nr. 8 1804,90 1772,79 

7 B.C.POL 3 

Cub nr. 4 1473,38 1466,94 

1563,69 1554,62 Cub nr. 3 1551,98 1546,04 

Cub nr. 8 1665,73 1650,89 

Nr. 

Crt. 

Denumire 

(rețetă) 
Proba 

28 zile Densitatea medie [kg/m³] 

Stare umedă Stare uscată Stare umedă Stare uscată 

8 B.C.RU 1 

Cub nr. 3 2053 1867 

2061 1871 Cub nr. 4 2065 1875 

Cub nr. 8 2064 1870 

9 B.C.RU 2 

Cub nr. 3 2015 1918 

2016 1928 Cub nr. 4 2013 1937 

Cub nr. 8 2021 1930 

10 B.C.RU 3 

Cub nr. 3 2003 1844 

2000 1834 Cub nr. 4 1998 1827 

Cub nr. 8 2000 1831 
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Determinarea densității la 28 zile pentru B.C.M, B.C.PET respectiv B.C.POL și la 56 

de zile pentru B.C.RU, rezultatele sunt prezentate în Tabel 3.4 

Tabel 3.4 Densitatea la 28 respectiv 56 zile 

D
en

si
ta

te
a
 [

k
g
/m

³]
 

Nr. 

Crt. 

Denumire 

(rețetă) 
Proba 

28 zile Densitatea medie [kg/m³] 

Stare umedă Stare uscată Stare umedă Stare uscată 

1 B.C.M 

Cub nr. 6 2320,27 2248,54 

2332,12 2262,49 Cub nr. 7 2335,20 2268,97 

Cub nr. 8 2340,89 2269,97 

2 B.C.PET 1 

Cub nr. 2 2118,82 2070,06 

2149,60 2098,80 Cub nr. 3 2145,89 2096,19 

Cub nr. 6 2184,09 2130,15 

3 B.C.PET 2 

Cub nr. 1 2023,95 1999,83 

2035,06 1997,89 Cub nr. 2 2033,95 1994,74 

Cub nr. 8 2047,30 1999,10 

4 B.C.PET 3 

Cub nr. 3 1999,69 1941,37 

1951,85 1896,81 Cub nr. 4 1912,76 1858,63 

Cub nr. 6 1943,11 1890,42 

5 B.C.POL 1 

Cub nr. 3 1823,76 1780,95 

1853,83 1809,24 Cub nr. 5 1893,33 1845,82 

Cub nr. 7 1844,41 1800,96 

6 B.C.POL 2 

Cub nr. 5 1820,47 1791,18 

1809,41 1776,25 Cub nr. 6 1771,75 1740,85 

Cub nr. 9 1836,02 1796,72 

7 B.C.POL 3 

Cub nr. 5 1597,39 1578,13 

1597,16 1572,33 Cub nr. 6 1663,24 1634,22 

Cub nr. 9 1530,84 1504,66 

Nr. 

Crt. 

Denumire 

(rețetă) 
Proba 

56 zile Densitatea medie [kg/m³] 

Stare umedă Stare uscată Stare umedă Stare uscată 

8 B.C.RU 1 

Cub nr. 5 2061 1870 

2039 1846 Cub nr. 6 1999 1800 

Cub nr. 9 2057 1867 

9 B.C.RU 2 

Cub nr. 5 1988 1878 

1995 1894 Cub nr. 6 2005 1897 

Cub nr. 7 1991 1907 

10 B.C.RU 3 

Cub nr. 5 2007 1826 

2007 1819 Cub nr. 6 2004 1818 

Cub nr. 9 2011 1815 
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3.3.2 Evaluarea rezistențelor mecanice ale betonului ușor 

Rezistențele mecanice ale betonului sunt stabilite prin încercări de scurtă durată 

conform standardelor. Prin intermediul rezistenței la compresiune se definește clasa betonului, 

fiind astfel cea mai importantă proprietate a betonului întărit. Rezistența la întindere se 

determină prin solicitarea la încovoiere și despicare 

Nr. Crt. Tipul rezistenței Tipul solicitării Forma probei Denumire Simbol 

1 
Rezistența la 

compresiune 

Compresiune 

monoaxială 
Cub 

Rezistența cubică 

(încercare 

standard) 

fc(Rc)  

2 
Rezistența la 

întindere 

Încovoiere Prismă 
Rezistența la 

întindere   
fti(Rti)   

Întindere prin  

despicare 
Fragment de prismă 

Rezistența la 

întindere prin 

despicare 

(încercare 

standard) 

 ftd(Rtd)   

Tabel 3.5 Încercări uzuale pentru beton 

Fiecare rețetă se va turna în trei probe cu același tip de compoziție, pentru a putea face 

media rezistențelor obținute la fiecare încercare, iar la final se va compara pentru a stabili ce 

rețetă a obținut cele mai bune caracteristici. 

• Determinarea rezistenței la compresiune 

Încercarea se face conform standardului (***SR-EN:12390-3, 2009). Cuburile au fost 

încercate perpendicular pe direcția de turnare a betonului, la compresiune, cu ajutorul presei 

hidraulice de 300 kN, care realizează o încărcare uniform distribuită pe suprafața epruvetei. 

Presa trebuie să crească constant eforturile unitare de compresiune cu aproximativ 5 

N/mm2/sec astfel încât încercarea să nu dureze mai puțin de 30 de secunde. 

 

            a)            b) 
 

 

Figura 3.8 Încercarea epruvetelor și modul de cedare 
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Valoarea rezistenței la compresiune se determină conform (***SR-EN:12390-3, 2009), 

cu relația (3.2): 

fc =
Fc

A
       (3.2) 

unde: 

- Fc – este forța maximă 

- A – este aria suprafeței perpendiculară pe direcția de încărcare 

Se consideră că un rezultat, folosit pentru aprecierea rezistenței, este media a trei încercări 

• Determinarea rezistenței la întindere prin încovoiere 

Rezistența la întindere din încovoiere se determină prin intermediul prismelor simplu 

rezemate supuse la încovoiere prin aplicarea unei forțe concentrate la mijlocul deschiderii.  

Ruperea se produce în secțiunea de moment încovoietor maxim, despicând în două 

epruveta. 

Rezistența la întindere din încovoiere are valori mai mari decât la întindere prin 

despicare 

Rezistența la întindere din încovoiere scade odată cu creșterea înălțimii secțiunii 

transversale și se determină conform (***SR-EN:12390-5, 2009), cu relația (3.3): 

      𝑓𝑡𝑖 =
M𝑝

𝑊𝑝𝑙
=

𝐹𝑡𝑖𝑥𝑙

4

𝑏𝑥ℎ2

6

=
3

2
𝑥

𝐹𝑡𝑖𝑥𝑙

𝑏𝑥ℎ2
             (3.3) 

unde: 

- Fti – este forța aplicată 

- l – este distanța dintre cele două reazeme 

- b și h sunt cele două laturi ale epruvetei 
-  prismei 

   

a)            b) 

 

 

Figura 3.9 Încercarea epruvetelor și modul de cedare 
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• Determinarea rezistenței la întindere prin despicare 

Rezistența la întindere prin despicare se poate face pe cuburi, prisme și pe cilindri. 

Rezistența la întindere prin despicare se calculează conform (***SR-EN:12390-6, 

2010): 

o Pentru cuburi: 

𝑓𝑡𝑑 = 0,64𝑥
𝐹𝑡𝑑

𝑎2
             (3.4) 

unde: 

- a – este mărimea laturii cubului 

- Ftd – este forța aplicată 

o Pentru cilindri: 

   𝑓𝑡𝑑 =
2𝑥𝐹𝑡𝑑

𝜋𝑥𝑑𝑥𝑙
              (3.5) 

unde: 

- d – este diametru cilindrului 

- l – lungimea sa 

   a)            b) 

Figura 3.10 Încercarea epruvetelor și modul de cedare 
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3.3.3  Interpretarea rezultatelor 

 

Valorile experimentale rezultate în urma încercărilor și prelucrării datelor sunt prezentate în tabelul 3.96 

 

Tabel 3.96 

D
en

si
ta

te
a 

  
[k

g
/m

³]
 

Nr. 

Crt

. 

Denumire 

(rețeta) 

Determinarea densității  în stare uscată s-a realizat la: 

7 zile 14 zile 21 zile 28 zile 56 zile 

Stare 

umedă 

Stare 

uscată 

Stare 

umedă 

Stare 

uscată 

Stare 

umedă 

Stare 

uscată 

Stare 

umedă 

Stare 

uscată 

Stare 

umedă  

Stare 

uscată 

1 B.C.M. 2328,57 2285,96 2333,16 2296,88 - - 2332,12 2248,54 - - 

2 B.C.PET 1 2158,14 2080,56 2189,01 2149,37 - - 2149,60 2098,80 - - 

3 B.C.PET 2 2062,37 1989,41 2030,71 1996,56 - - 2035,06 1997,89 - - 

4 B.C.PET 3 1900,38 1862,01 1938,41 1907,53 - - 1951,85 1896,81 - - 

5 B.C.POL 1 1939,23 1892,55 1927,30 1890,99 - - 1853,83 1809,24 - - 

6 B.C.POL 2 1796,75 1755,69 1750,47 1729,71 - - 1809,41 1776,25 - - 

7 B.C.POL 3 1621,78 1595,03 1563,69 1554,62 - - 1597,16 1572,33 - - 

8 B.C.RU 1 - - - - 2062,08 1873,35 2060,83 1871,05 2039,14 1845,67 

9 B.C.RU 2 - - - - 1995,76 1899,91 2016,01 1928,31 1994,62 1894,10 

10 B.C.RU 3 - - - - 1993,10 1856,12 2000,12 1833,94 2007,29 1819,46 
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Densitatea betonului cu cenușă de termocentrală și rumeguș din lemn în stare umedă și 

uscată este mai mică decât cea a betonului martor pentru toate tipurile de beton. La betonul cu 

rumeguș densitățile scad și după 28 de zile, ajungând la următoarele valori: 

- La 28 de zile densitățile în stare umedă sunt cuprinse între 2000.12 kg/m3 (B.C.RU 3) și 

2060.83 kg/m3 (B.C.RU 1) ceea ce înseamnă o scădere de 14.23 % față de betonul martor  

la B.C.RU 3 și de 11.63% la B.C.RU 1. 

- La 56 de zile densitățile în stare umedă sunt cuprinse între 1994,62 kg/m3 (B.C.RU 2) și 

2039.14 kg/m3 (B.C.RU 1) ceea ce înseamnă o scădere de 14.47 % față de betonul martor  

la B.C.RU 2 și de 12.56% la B.C.RU 1. 

- La 28 de zile densitățile în stare uscată sunt cuprinse între 1833.94 kg/m3 (B.C.RU 3) și 

1928.31 kg/m3 (B.C.RU 2) ceea ce înseamnă o scădere de 18.44 % față de betonul martor  

la B.C.RU 3 și de 14.24% la B.C.RU 2. 

- La 56 de zile densitățile în stare uscată sunt cuprinse între 1819,46 kg/m3 (B.C.RU 3) și 

1894.10 kg/m3 (B.C.RU 2) ceea ce înseamnă o scădere de 19.08 % față de betonul martor  

la B.C.RU 2 și de 15.76% la B.C.RU 1. 

Scăderea valorilor densităților la 28 de zile și 56 de zile sunt următoarele:  

• În stare umedă la 28 de zile între 11,63% și 14,23% respectiv la 56 de zile între 

12.56% și 14.47% 

• În stare uscată la 28 de zile între 14,24% și 18,44% respectiv la 56 de zile între 15,76% 

și 19.08% 

 Dozajul de RU ca înlocuitor al agregatului sort 0-4 mm influențează densitatea 

betonului atât în stare umedă cât și în stare uscată, și anume: cu creșterea dozajului de RU 

densitatea betonului scade. 

       Rezistența la compresiune a betoanelor studiate este prezentată în Tabel 3.97 

Tabel 3.97 

R
ez
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n
ța

 l
a 

co
m
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re

si
u
n
e 

  
  
 (

fc
) 

 [
N

/m
m

²]
 

Nr. 

Crt. 

Denumire 

(rețeta) 

Încercarea s-a realizat la: 

7 zile 14 zile 21 zile 28 zile 56 zile 

1 B.C.M. 15.38 22.96 - 33.50 - 

2 B.C.PET 1 17.94 20.90 - 23.64 - 

3 B.C.PET 2 15.74 18.43 - 20.41 - 

4 B.C.PET 3 10.81 12.06 - 14.76 - 

5 B.C.POL 1 9.26 10.63 - 11.98 - 

6 B.C.POL 2 10.34 10.67 - 12.96 - 

7 B.C.POL 3 4.92 5.48 - 7.46 - 

8 B.C.RU 1 - - 6.81 8.30 9.00 

9 B.C.RU 2 - - 9.87 11.04 13.06 

10 B.C.RU 3 - - 6.66 7.13 8.87 

 

 

 



32 

Rezistența la întindere prin înconvoiere a betoanelor ușoare este prezentată în Tabel 3.98 

Tabel 3.98 
R

ez
is

te
n
ța

 l
a 

în
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n
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e 
p
ri

n
  
  
  
  
  
  

în
co

v
o
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 (

ft
i)

  
[N

/m
m

²]
 

Nr. 

Crt. 

Denumire 

(rețeta) 

Încercarea s-a realizat la: 

7 zile 14 zile 21 zile 28 zile 56 zile 

1 B.C.M. 2.21 2.58 - 3.91 - 

2 B.C.PET 1 1.84 2.00 - 2.11 - 

3 B.C.PET 2 2.19 2.23 - 2.26 - 

4 B.C.PET 3 1.58 1.83 - 1.96 - 

5 B.C.POL 1 1.28 1.48 - 1.85 - 

6 B.C.POL 2 1.35 1.83 - 1.90 - 

7 B.C.POL 3 0.98 1.37 - 1.53 - 

8 B.C.RU 1 - - 1.18 1.43 1.87 

9 B.C.RU 2 - - 2.10 2.15 2.29 

10 B.C.RU 3 - - 1.41 1.56 1.79 

 

 

  Rezistența la întindere prin despicare a betoanelor ușoare este prezentată în Tabel 3.99 

Tabel 3.99 

R
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Nr. 

Crt. 

Denumire 

(rețeta) 

Încercarea s-a realizat la: 

7 zile 14 zile 21 zile 28 zile 56 zile 

1 B.C.M. 0,75 1,20 - 1,33 - 

2 B.C.PET 1 1,15 1,29 - 1,43 - 

3 B.C.PET 2 1,05 1,30 - 1,37 - 

4 B.C.PET 3 1,08 1,19 - 1,20 - 

5 B.C.POL 1 0,64 0,79 - 1,49 - 

6 B.C.POL 2 0,95 1,05 - 1,21 - 

7 B.C.POL 3 0,49 0,69 - 0,81 - 

8 B.C.RU 1 - - 0,76 0,82 0,98 

9 B.C.RU 2 - - 0,89 1,00 1,08 

10 B.C.RU 3 - - 0,86 0,88 0,89 
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Figura 3.126 Densitatea la 28 de zile pentru fiecare tip de rețetă 

Din figura 3.126 rezultă că cea mai mică densitate este de 1572 kg/m3 o prezintă betonul 

B.C.POL 3, la care s-a substituit 90% din agregatul în sort 0-4 mm, iar cea mai mare densitate 

o prezintă B.C.PET 1, cu 50% agregat în sort 0-4 mm, substituit, cu o valoare de 2099 kg/m3. 

Toate rețetele experimentale de beton cu polistiren și rumeguș prezintă densități sub 2000 

kg/m3, deci toate sunt betoane ușoare. Din cele 3 tipuri de betoane, cele mai mici densități le 

prezintă betonul cu polistiren, iar cele mai mari densități le prezintă betonul cu PET. 

 

Figura 3.127 Rezistența la compresiune la 28 de zile pentru fiecare tip de rețetă 

Din figura 3.127 rezultă că cea mai mica rezistență la compresiune de 7,13 N/mm2 o 

prezintă betonul B.C.RU 3, la care s-a substituit 90% din agregatul în sort 0-4 mm, iar cea mai 

mare rezistență la compresiune o prezintă B.C.PET 1 cu 23,64 N/mm2, la care s-a substituit 

50% din agregatul în sort 0-4 mm. Din cele 3 tipuri de betoane, cele mai mici densități le 

prezintă betonul cu rumeguș, iar cele mai mari densități le prezintă betonul cu PET. 
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Figura 3.128 Rezistența la întindere prin încovoiere la 28 de zile pentru fiecare tip de rețetă 

 Din figura 3.128 rezultă că cea mai mică rezistență la întindere prin încovoiere de 1,43 

N/mm3 o prezintă betonul B.C.RU 1, la care s-a substituit 50% din agregatul în sort 0-4 mm, 

iar cea mai mare rezistență la întindere prin încovoiere o prezintă B.C.PET 2 cu 2,26 N/mm3, 

la care s-a substituit 70% din agregatul în sort 0-4 mm. Din cele 3 tipuri de betoane, cele mai 

mari densități le prezintă betonul cu PET, urmând ca a doua valoare să fie obținută de B.C.RU 

2 de 2,15 N/mm3. 

 

 

Figura 3.129 Rezistența la întindere prin despicare la 28 de zile pentru fiecare tip de rețetă 

 Din figura 3.129 rezultă că cea mai mică rezistență la întindere prin despicare de 0,81 

N/mm2 o prezintă betonul B.C.POL 3, la care s-a substituit 90% din agregatul în sort 0-4 mm, 

iar cea mai mare rezistență la întindere prin despicare o prezintă B.C.POL 1 cu 1,49 N/mm2, la 

care s-a substituit 50% din agregatul în sort 0-4 mm. Din cele 3 tipuri de betoane, cele mai mici 
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densități le prezintă betonul cu rumeguș. Putem remarca faptul că betoanele B.C.PET 1, 

B.C.PET 2 respectiv B.C.POL 1, au obținut rezistențe mai mari față de betonul martor. 

 

Rezultatele obținute în urma încercărilor realizate la 28 de zile după turnarea probelor 

sunt prezentate în tabel 3.100 

 

Tabel 3.100 

Nr. 

Crt. 
Denumire 

Densitate               

[kg/m³] 

fc               

[N/mm²] 

fti           

[N/mm2] 

ftd               

[N/mm²] 

1 B.C.M. 2262,49 33,50 3,91 1,33 

2 B.C.PET 1 2098,80 23,64 2,11 1,43 

3 B.C.PET 2 1997,89 20,41 2,26 1,37 

4 B.C.PET 3 1896,81 14,76 1,96 1,20 

5 B.C.POL 1 1809,24 11,98 1,85 1,49 

6 B.C.POL 2 1776,25 12,96 1,90 1,21 

7 B.C.POL 3 1572,33 7,46 1,53 0,81 

8 B.C.RU 1 1845,67 8,30 1,43 0,82 

9 B.C.RU 2 1894,10 11,04 2,15 1,00 

10 B.C.RU 3 1819,46 7,13 1,56 0,88 

 

 

Figura 3.130 Densitatea în funcție de procentele înlocuite 

 Din figura 3.130 rezultă că pentru 50 % agregat înlocuit, densitatea nu este influențată 

semnificativ de tipul de material înlocuit (comparând cele trei deșeuri studiate). La 90 % se 

observă că polistirenul conduce la o mai mare scădere a densității comparativ cu PET și 

rumeguș 
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Figura 3.131 Rezistența la compresiune  în funcție de procentele înlocuite 

 Pentru toate procentele de substituție studiate, polistirenul și rumegușul au condus la 

scăderi semnificative ale rezistenței la compresiune comparativ cu PET-ul. 

 

Figura 3.132 Rezistența la întindere prin încovoiere în funcție de procentele înlocuite 

 La un dozaj de 50% rumegușul conduce la o scădere importantă a rezistenței la întindere 

prin încovoiere comparativ cu PET și polistiren, iar la 90% și polistirenul și rumegușul conduc 

la scăderea rezistenței la întindere prin încovoiere 
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Figura 3.133 Rezistența la întindere prin despicare în funcție de procentele înlocuite 

La un dozaj de 50% rumegușul conduce la o scădere importantă a rezistenței la întindere 

prin despicare comparativ cu PET și polistiren, (care are o valoare mai mare decât a PET-ului) 

iar la 90% și polistirenul și rumegușul conduc la scăderea rezistenței la întindere prin despicare 

 

 
Figura 3.134 Rezistența la compresiune a betonului în funcție de densitatea betonului  
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Figura 3.135 Relația dintre rezistența la compresiune și rezistența la întindere prin încovoiere 

 

 

 

Figura 3.136 Relația dintre rezistența la compresiune și rezistența la întindere prin despicare 
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3.3.4 Concluzii 

În baza rezultatelor experimentale se desprind următoarele concluzii: 

• Fiecare tip de deșeu utilizat ca agregat de substituție pentru agregatul în sort 0-4 mm, 

influențează diferit caracteristicile fizico-mecanice ale betonului studiat. 

• Cele mai mici densități s-au obținut pentru betonul cu polistiren, la care pentru toate 

rețetele valorile s-au situat sub 2000 kg/m³. 

• Cele mai mari valori ale rezistenței la compresiune s-au obținut pentru B.C.PET 1, iar 

cele mai mici valori s-au obținut pentru B.C.RU 3 

• Cele mai mari valori ale rezistenței la întindere prin încovoiere s-au obținut pentru 

B.C.PET 2 iar cele mai mici valori s-au obținut pentru B.C.RU 1 

• Cele mai mari valori ale rezistenței la întindere prin despicare s-au obținut pentru 

B.C.POL 1 iar cele mai mici valori s-au obținut pentru B.C.POL 3 

• Putem observa faptul că betonul B.C.PET 1 nu face parte din categoria betoanelor 

ușoare. 

• Din categoria betoanelor ușoare fac parte betonalele: B.C. PET 2, B.C.PET 3, B.C.POL 

1, B.C.POL 2, B.C.POL 3, B.C.RU 1, B.C.RU 2, B.C.RU 3, toate acesetea au densitatea 

sub 2000 kg/m³. 

• Dintre categoria betoanelor ușoare studiate betonul cu cea mai mare densitate de 

1997,89 kg/m³ este B.C.PET 3, are și cea mai mare rezistență la compresiune de 14,76 

N/mm².  

• În cazul betoanelor B.C.PET putem observa că B.C. PET 2 respectiv B.C.PET 3 sunt 

rețetele care se încadrează în categoria betoanelor ușoare valoarea densității fiind 

1896,81 kg/m3 respectiv 1997,89 kg/m3 

• Betonul B.C.POL 2 se poziționează pe locul doi în clasamentul celor mai mici densități 

având și rezistențe bune atât la compresiune, întindere prin încovoiere cât și la întindere 

prin despicare. 

• La betonul B.C.RU putem observa că densitățile sunt foarte apropiate în schimb B.C.RU 

2 a obținut rezistențele cele mai mari atât la compresiune, întindere prin încovoiere cât 

și la întindere prin despicare  

• Betonul B.C.PET 2, B.C.PET 3 se încadrează în clasa D0,2 

• B.C.POL 1 se încadrează în clasa D 0,2 

• B.C.POL 2 se încadrează în clasa D 1,8 

• B.C.POL 3 se încadrează în clasa D 1,6 

• Betoanele B.C.RU 1, B.C.RU 2, B.C.RU 3 se încadrează în clasa D 0,2 
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3.4  Caracteristici de elasticitate și deformație ale betoanelor ușoare cu 

deșeuri 

3.4.1 Determinarea curbei caracteristice la betoanele ușoare cu cenușă și deșeuri 

3.4.1.1 Epruvete  

Curba caracteristică, modulul de elasticitate longitudinal și caracteristicile de deformație 

ale betoanelor ușoare cu cenușă de termocentrală și deșeuri ca înlocuitor de agregat 0-4 mm au 

fost determinate pentru betoanele de tip: B.C.PET 1, B.C.PET 2, B.C.PET 3, B.C.POL 1, 

B.C.POL 2, B.C.POL 3, B.C.RU 1, B.C.RU 2, B.C. RU 3 respectiv B.C.M. Aceste rețete conțin 

procente diferite de PET, polistiren respectiv rumeguș ca înlocuitor al sortului 0-4 mm și cenușă 

de termocentrală ca înlocuitor al cimentului. 

Trasarea curbei caracteristice a betonului cu deșeuri s-a realizat pe cilindri cu dimensiunile 

100x200 mm. După turnarea probelor, acestea au fost păstrate în condiții standard [50] urmând 

ca după 28 de zile de la turnare să se realizeze încercările, Figura 3.137 

 

Figura 3.137 Poziționarea probei la presă 

 

3.4.1.2 Metodologia de încercare 

În vederea realizării încercării la compresiune axială, s-a aplicat asupra cilindrilor o 

creștere constată a forței pentru a produce un efort de 4 N/mm2/s până la cedarea acestora. 

Valoare forței de compresiune fiind înregistrată de presa prezentată în Figura 3.137 

3.4.1.3 Concluzii 

Diagrama forță-deformație în cazul betonului ușor cu substituție de tocătură de PET prezintă 

o configurație similară cu cea a betonului martor cu excepția etapei inițiale de încărcare în care 

betonul se deformează sub o sarcină constantă (din motive tehnice legate de transmiterea 

uniformă a încărcării). După atingerea valorii maxime a forței de rupere, diagrama urmează o 

ramură descendentă relativ redusă. În cazul betonului B.C.PET 3 ramura descendentă a 

diagramei Figura 3.142-a) este mai mare decât în cazul celorlalte tipuri de betone ușoare cu 

PET. 
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În cazul betonului ușor cu substituție cu granule de polistiren diagramele forță-deplasare 

diferă funcție de dojazul de agregat substituit. 

În cazul betonului B.C.POL 1 se observă în diagrame zone în care betonul se deformează sub 

sarcină constantă datorită elasticității granulelor de polistiren Figura 3.144. 

În cazul betonului B.C.POL 2 diagramele prezintă în momentul cedării un vârf, iar ramura 

descendentă prezintă deformații sub sarcini constante datorită elasticității granulelor de 

polistiren. 

În cazul betonului B.C.POL 3 cu dozaj ridicat de granule de polistiren se observă zone cu 

deformări sub sarcini constante ale probei, probabil datorită unor concentrări de granule de 

polistiren în unele zone ale epruvetei. 

Diagrama forță-deformație în cazul betonului ușor cu substituție de rumeguș prezintă o 

configurație similară cu cea a betonului martor. După atingerea valorii maxime a forței de 

rupere, diagrama urmează o ramură descendentă importantă ca mărime.  

Ca o concluzie finală asupra diagramei forță-deplasare în cazul betoanelor cu substituție de 

agregat sort 0-4 mm, se constată că la betoanele ușoare cu deșeu de PET și rumeguș diagramele 

sunt asemănătoare cu cele ale betonului martor. În cazul betonului cu polistiren diagramele 

prezintă deformații sub sarcină constantă datorită faptului că granulele de polistiren nu sunt 

distribuite uniform în masa betonului. 

3.4.2 Determinarea modului de elasticitate static la compresiune al betonului ușor 

cu cenușă de termocentrală și deșeuri 

3.4.2.1 Metodologia de încercare 

Standardul [56] pentru determinarea modului de elasticitate static la compresiune al 

betonului se prevede încărcarea în trepte a epruvetelor de tip cilindru, făcându-se măsurători 

ale deformaţiilor la treapta minimă de 0.5 σbmax şi la treapta maximă de 0.3 σbmax, Determinarea 

lui σb cu valoarea maximă se face pe cilindri care se supun unei încărcări axiale la compresiune 

Figura 3.158-b)  

a)         b) 

Figura 3.158 Metodologia de determinare a curbei caracteristice a betonului 
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Epruvetele de formă cilindrică având dimensiuni de 100x200 mm  au fost preparate și 

păstrate conform standardelor timp de 28 zile până la efectuarea încercării. Proba se 

amplasează pe platanul presei și se aplică o încărcare corespunzătoare unui efort de 0,4 N/mm2 

în figura 3.158-a) putem observa înregistrarea deformației. Se încarcă epruveta cu o rată 

constantă de 0,4 N/mm2/s până la valoarea de o treime din rezistența la compresiune. Se 

menține timp de 60 secunde și se înregistrează citirile dispozitivului. Se repetă ciclul de 

încărcare –descărcare de 2 ori și se notează citirile la aparatele de măsură. Dacă  diferența dintre 

cele 2 citiri la fiecare aparat nu depășește 5% se consideră că deformațiile s-au stabilizat, în caz 

contrar se repetă operația. După stabilizarea deformațiilor se face prelucrarea datelor. Modulul 

de elasticitate pentru fiecare probă se determină prin împărțirea Δσ (diferența de efort) la Δε 

(diferența de deformație la compresiune). 

În tabelul 3.111 sunt prezentate valorile modulilor de elasticitate determinate 

experimental pentru toate tipurile de betoane ușoare cu deșeuri. 

Tabel 3.111 

Nr. 
Crt. 

Proba 
Modulul de 
elasticitate 

[MPa] 

1 B.C.M. 32663 

2 B.C.PET 1 18300 

3 B.C.PET 2 12893 

4 B.C.PET 3 9133 

5 B.C.POL 1 21158 

6 B.C.POL 2 13753 

7 B.C.POL 3 9485 

8 B.C.RU 1 17712 

9 B.C.RU 2 14326 

10 B.C.RU 3 8433 
3.4.2.2 Concluzii 

 

Modulii de elasticitate pentru cele trei tipuri de compoziții de betoane ușoare cu deșeuri 

au prezentat valori mai mici decât cele ale betonului martor, tabel 3.109. 

În cazul tuturor betoanelor la care agregatul a fost înlocuit cu deșeuri modulul de 

elasticitate a scăzut odată cu creșterea dozajului materialului de înlocuire. 

Cele mai mari valori ale modulului de elasticitate s-au obținut pentru betonul ușor în care 

nisipul a fost înlocuit cu granule de polistiren cu excepția cazului în care s-a înlocuit agregatul 

în sort 0-4 mm în proporție de 70%, caz în care valoarea cea mai mare a modulului de 

elasticitate s-a obținut pentru betonul cu deșeu de rumeguș (B.C.RU 2) 

Cele mai mici valori ale modulului de elasticitate s-au obținut pentru betonul ușor în care 

nisipul a fost înlocuit cu deșeu de rumeguș. 

 

 



43 

3.5 Comportarea probelor supuse la cicluri repetate de îngheț-dezgheț 

3.5.1 Metodologia încercării 

Această încercare s-a realizat în scopul determinării rezistenței la compresiune a 

epruvetelor supuse la 50 de cicluri îngheț-dezgheț. Epruvetele constau în betoane cu diferite 

adaosuri (PET, polistiren și rumeguș) cu dozaje diferite, acestea fiind studiate în prima etapă a 

cercetărilor, conform [58] 

S-au studiat 10 rețete de betoane una dintre acestea fiind betonul martor. Fiecare rețetă 

este compusă din 6 epruvete dintre care 3 au fost păstrate într-o cadă cu apă în tot acest timp 

(acestea fiind epruvetele martor) iar celelalte 3 au fost supuse ciclurilor.  

Toate epruvetele au fost introduse în apă cu 4 zile înainte de începerea încercării. În 

prima zi în care au fost introdu-se epruvetele în cada cu apă s-a adăugat apă până când nivelul 

apei a ajuns la ¼ din înălțimea epruvetelor. După 24 de ore s-a adăugat apă până când nivelul 

apei a acoperit ½ din înălțimea epruvetelor. După încă 24 de ore s-a adăugat apă până când 

nivelul apei a acoperit ¾ din înălțimea epruvetelor astfel după 3 zile de la introducerea lor în 

cadă, apa acoperă epruvetele, nivelul apei fiind cu 20 mm peste înălțimea acestora.  

 
Figura 3.169 Probe supuse la apă acoperite pe ¼ din înălțimea lor 

 
Figura 3.170 Probe supuse la apă acoperite pe ½ din înălțimea lor 
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Figura 3.171 Probe supuse la apă acoperite pe ¾ din înălțimea lor 

 
Figura 3.172 Probe supuse la apă acoperite pe toată înălțimea lor plus 20 mm 

După 24 de ore rămân doar epruvetele martor în cada cu apă celelalte probe se scot din 

apă și se întroduc în camera climatică TWIN FEUTRON S:D-07957 unde se supun 

temperaturii de -17°C timp de 6 ore după care se scot din camera climatică și se întroduc într-

o cadă cu apă cu temperatura de (20±5°C) același interval de timp. Acest ciclu se realizează 

succesiv și imediat de la o temperatură la alta. 

       a)       b) 

        Figura 3.173 Cameră Climatică TWIN FEUTRON S:S-07957 
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În Figura 3.174, punctul a) putem observa epruvetele care au stat în camera frigorifică 

timp de 6 ore la temperatura de -17 °C urmând ca imediat acestea să fie băgate în cada cu apă. 

Iar în Figura 3.174 punctul b) putem observa epruvetele care au stat la apă timp de 6 ore urmând 

să fie băgate în camera frigorifică. 

         a)        b) 

Figura 3.174 Ciclu îngheț-dezgheț 

  

 După realizarea celor 50 de cicluri, toate epruvetele atât cele martor (ținute la apă) cât 

și cele supuse ciclurilor îngheț-dezgheț s-au păstrat timp de aproximativ 10 ore într-o cameră 

cu temperatura de 20±5°C în vederea realizării încercărilor. Probele numerotate de la 1 până la 

3 au fost supuse ciclurilor îngheț-dezgheț iar probele numerotate de la 1 până la 3 cu cerc au 

fost ținute în apă tot acest timp, acestea fiind probele martor. 

Trecerile de la o etapă la alta a epruvetelor supuse ciclurilor îngheț-dezgheț sunt foarte 

dure. Vom determina gradul de comportare a epruvetelor la acțiunea acestor cicluri în număr 

total de 50 și vom observa eventualele degradări sau defecte în funcție de epruvetele martor 

(epruvete ce nu au fost supuse ciclurilor de îngheț-dezgheț). 

Vom calcula reducerea rezistenței la compresiune fc a epruvetelor supuse ciclurilor 

făcând o comparație între acestea și probele martor cu relația (3.6): 

𝑓𝑐 =
𝑓𝑛−𝑓𝑓

𝑓𝑛
𝑥100 (%)     (3.6) 

➢ 𝑓𝑛 – rezistența la compresiune a probelor martor, (
𝑁

𝑚𝑚2) 

➢ 𝑓𝑓 – rezistența la compresiune a probelor supuse ciclurilor îngheț-dezgheț, (
𝑁

𝑚𝑚2
) 

 

Epruvetele au fost sub formă de cub având dimensiunile 10x10x10 cm. Rezistența la 

îngheț-dezgheț s-a determinat pentru toate rețetele de betoane cu adaosuri studiate. 
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3.5.2 Rezultatele încercărilor la îngheț-dezgheț: 

În urma încercărilor experimentale s-au obținut următoarele rezultate ale 

rezistențelor la compresiune. 

Figura 3.185 Citirea rezultatelor 

Rețeta B.C.M. a obținut următoarele rezultate: 

 
Figura 3.191 Diagrama forță-deplasare a rețetei B.C.M. 

Rețeta B.C.PET 1 a obținut următoarele rezultate: 

 
Figura 3.198 Diagrama forță-deplasare a rețetei B.C.PET 1 
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Rețeta B.C.PET 2 a obținut următoarele rezultate 

 

Figura 3.205 Diagrama forță-deplasare a rețetei B.C.PET 2 

Rețeta B.C.PET 3 a obținut următoarele rezultate 

 
Figura 3.212 Diagrama forță-deplasare a rețetei B.C.PET 3 

Rețeta B.C.RU 1 a obținut următoarele rezultate 

 

Figura 3.219 Diagrama forță-deplasare a rețetei B.C.RU 1 
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Rețeta B.C.RU 2 a obținut următoarele rezultate 

 

Figura 3.226 Diagrama forță-deplasare a rețetei B.C.RU 2 

Rețeta B.C.RU 3 a obținut următoarele rezultate: 

 

Figura 3.233 Diagrama forță-deplasare a rețetei B.C.RU 3 

 

Rețeta B.C.POL 1 a obținut următoarele rezultate 

 

Figura 3.240 Diagrama forță-deplasare a rețetei B.C.POL 1 
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Rețeta B.C.POL 2 a obținut următoarele rezultate 

 

Figura 3.247 Diagrama forță-deplasare a rețetei B.C.POL 2 

 

Rețeta B.C.POL 3 a obținut următoarele rezultate 

 

Figura 3.254 Diagrama forță-deplasare a rețetei B.C.POL 3 

 

În tabelul 3.119 sunt prezentate valorile obținute experimental pentru rezistența la compresiune 

a probelor supuse cilcurilor de îngheț-dezgheț repetat și a probelor martor. Valorile pierderilor 

de rezistență înregistrate au fost determinate conform [58] și sunt prezentate în tabelul 3.119 
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Tabel 3.119 

Nr. 

Crt. 
Rețeta Proba 

Rezistența la 

compresiune [N/mm²] 

Pierderea rez. la 
compresiune        η [%] 

1 B.C.M. 
Î-D 16.59 

37 
Martor 26.37 

2 B.C.PET 1 
Î-D 16.05 

34 
Martor 24.25 

3 B.C.PET 2 
Î-D 14.18 

37 
Martor 22.48 

4 B.C.PET 3 
Î-D 9.22 

44 
Martor 16.45 

5 B.C.POL 1 
Î-D 10.89 

27 
Martor 14.91 

6 B.C.POL 2 
Î-D 7.17 

38 
Martor 11.51 

7 B.C.POL 3 
Î-D 2.89 

45 
Martor 5.26 

8 B.C.RU 1 
Î-D 7.25 

17 
Martor 8.79 

9 B.C.RU 2 
Î-D 8.64 

19 
Martor 10.65 

10 B.C.RU 3 
Î-D 6.61 

13 
Martor 7.63 

 După realizarea celor 50 cicluri de îngheţ dezgheţ în intervalul de temperatură – 170C şi 

200C betoanele cu adaosuri de deșeuri au pierderi de rezistenţă la compresiune de la 13% la 

45%.  

 3.5.3 Concluzii 

 Probele s-au examinat vizual înainte de încercarea la compresiune și nu s-au observat 

deformări, umflături, fisuri sau crăpături ale acestora. 

• Betoanul cu cenușă de termocentrală martor a prezentat rezistențe de 16.69 N/mm² 

respectiv 26,37 N/mm² având o pierdere a rezistenței la compresiune de 37 % aceasta 

fiind mai mare decât limita admisă de standard. 

• Cea mai mare pierdere a rezistenței la compresiune o prezintă betonul cu cenușă de 

termocentrală B.C.POL 3, această rețetă prezintă rezistențe de 2.89 N/mm² respectiv 

5.26 N/mm² iar pierderea rezistenței este de 45% 

• Cea mai mică pierdere a rezistenței la compresiune o prezintă betonul cu cenușă de 

termocentrală B.C.RU 3, această rețetă prezintă rezistențe de 6.61 N/mm² respective 

7,63 N/mm² iar pierderea rezistenței este de 13%. 

• Betonul cu rumeguș a prezentat o comportare foarte bună la ciclurile îngheț-dezgheț 

având un procent de pierdere a rezistenței la compresiune sub 20 % pentru toate rețetele 

care au avut ca înlocuitor al agregatului 0-4 mm, rumegușul. 

• Betoanele cu adaosuri de deșeuri din PET respectiv Polistiren au prezentat o comportare 

nesatisfăcătoare la îngheț-dezgheț, toate rețetele au avut o pierdere a rezistenței la 

compresiune de peste 25%.  
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3.6 Determinarea variației temperaturii în betoanele ușoare cu deșeuri 

 

3.6.1 Modelarea matematică a caracteristicilor betoanelor ușoare cu cenușă de 

termocentrală și deșeuri. 

Modelarea matematică este o metodă de cercetare a proceselor tehnologice pe baza 

culegerii și prelucării datelor experimentale, prelucrare folosită la simularea pe calculator a 

acestor procese. Un process tehnologic este dependent de parametrii de lucru, de condițiile și 

modul de folosire. Activitatea de optimizare presupune să se determine acele condiții concrete 

de lucru ce permit obținerea celor mai bune rezultate posibile într-o situație dată. Un process 

tehnologic este caracterizat de două tipuri de parametrii: independeți (i) care pot fi comandați 

(m) sau necomandați (z) și dependeți (d). În figura 3.255 este prezentată schema bloc a unui 

process tehnologic [7]. 

 
Figura 3.255 Schema bloc a unui proces tehnologic 

Mărimile de perturbație ale procesului sau parametrii necomandați variază aleator și tind 

să modifice valorile parametrilor de ieșire (variabile dependente). Cei mai importanți 

parametrii perturbatori ai procesului sunt cei care vizează caracteristicile materialelor și 

posibilitățile instalației de prelucrare. Rezolvarea unei probleme de optimizare implică 

elaborarea modelului matematic al sistemului de optimizat. Modelul matematic este elementul 

cheie al procesului de optimizare fiind o descriere a unui proces real și constituie elementul 

principal în studierea proceselor tehnologice, deoarece înlocuiește modelul real printr-o relație 

de dependență a variabilei rezultative de anumiți factori de influență (variabile independente) 

[5,43].  

 

Elaborarea modelului presupune parcurgerea următoarelor etape: 

- Formularea exacta a modelului; 

- Stabilirea funcției modelului matematic care să descrie procesul prin prelucrarea datelor 

experimentale; 

- Stabilirea ecuațiilor modelului matematic; 

- Verificarea concordaței modelului matematic cu situația reală. Găsirea combinației 

optime a factorilor de influență va determina îmbunătățirea performațelor  unui process. 
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3.6.2 Programul factorial central compus rotabil de ordinul II 

 Pentru stabilirea influenței simultane a unor factori independeți asupra caracteristicilor 

betoanelor ușoare cu adaosuri obținute prin tehnologia prezentată în capitolul 3, s-au folosit 

analiza de regresie și corelația multiplă, domenii importante ale statisticii aplicate în 

tehnologie. Este precizat faptul că regresia stabilește tipul dependenței dintre variabile, iar 

corelația multiplă reflectă gradul de dependență dintre acestea. Rezolvarea unei probleme de 

optimizare implică elaborarea modelului matematic al sistemului de optimizat. Găsirea 

combinației optime a factorilor de influență va determina îmbunătățirea performanțelor unui 

process [18,20]. 

 Organizarea variantelor experimentale s-a realizat folosind programe factoriale, 

centrate, compuse, rotabile. Numărul de experimente este stabilit statistic, în funcție de 

numărul de variabile independente considerate. În cadrul acestei lucrări s-a utilizat metoda 

programării experimentelor, folosind programul factorial central compus rotabil cu două 

variabile. Matricea de experimentare conține un număr de 13 experiențe, din care 8 sunt 

distincte, iar 5 se referă la zona din centrul programului. Ca model general al dependenței s-a 

propus funcția de regresie: 

𝑦 = 𝑏0 + 𝑏1 ∗ 𝑥1 + 𝑏2 ∗ 𝑥2 + 𝑏11 ∗ 𝑥12 + 𝑏22 ∗ 𝑥22 + 𝑏12 ∗ 𝑥1 ∗ 𝑥2 

 (3.7) 

Unde:  

- b0, b1…b12 – reprezintă coeficienții ecuațiilor de regresie analizate; 

- x1, x2 – reprezintă variabilele independente considerate; 

- y – variabila dependent calculate cu ecuația de regresie. 

3.6.3 Determinarea conductivității termice λ pentru betoanele ușoare neconvenționale 

Fluxul termic conform legii Fourier este dat de ecuația (3.33): 

𝑄 = 𝜆
𝛥𝑇∗𝐴

𝑑
  (3.33) 

Unde 

Q – fluxul termic în W; 

λ – conductivitatea termică în W/m°C; 

ΔT – variația termică în °C; 

A – suprafața perpendicular pe direcția fluxului termic în m2; 

d – grosimea în m; 

 

Fluxul termic ce traversează proba este: 

𝑄 = 𝑈 ∗ 𝐼  (3.34) 

unde: 
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U – tensiunea în V; 

I – curentul electric în A; 

Rezultă: 

𝑄 = 𝜆
𝑄∗𝑑

𝛥𝑇∗𝐴
  (3.35) 

𝑅 =
1

𝜆
     (3.36) 

unde: 

R – rezistența termică în m°C/W; 

Rezultatele prelucrării datelor pentru determinarea lui 𝜆 sunt prezentate în tabelul 3.129: 

Temperatură 
Proba 

ΔT Densitate U I Rezistența electrică Q λ R A d 

  [°C] °C kg/m³ V A Ω W W/m°C m°C/W m² m 

25 Polistiren V1 8.75 14.5 5.5 0.69 8 3.78 2.16 0.46 0.01 0.05 

30 Polistiren V2 10.8 14.5 5.5 0.69 8 3.78 1.75 0.57 0.01 0.05 

50 Polistiren V3 31.55 14.5 5.5 0.69 8 3.78 0.6 1.67 0.01 0.05 

55 Polistiren V4 38.9 14.5 5.5 0.69 8 3.78 0.49 2.06 0.01 0.05 

50 B.C.PET 2 17.15 1997.87 5.5 0.69 8 3.78 1.1 0.91 0.01 0.05 

55 B.C.POL 1 21.25 1809.24 5.5 0.69 8 3.78 0.89 1.12 0.01 0.05 

50 B.C.RU 2 16.7 1894.1 5.5 0.69 8 3.78 1.13 0.88 0.01 0.05 

 

3.6.8 Concluzii 

Prin comparația celor trei rețete de amestec se pot trage următoarele concluzii din punct de 

vedere al izolării termice, și anume: 

• Valoarea maximă a funcției (𝛥𝑇) corespunde variantei cu polistiren în compoziție de 

50 % pentru temperaturi exterioare de 55 °C.  

• În cazul betonului cu cenușă de termocentrală și tocătură de PET valoarea maximă a 

funcției (𝛥𝑇) corespunde variantei cu 70 % PET pentru o temperatură exterioară de 50 

°C. 

• În cazul betonului cu cenușă de termocentrală și rumeguș valoarea maximă a funcției 

(𝛥𝑇) corespunde variantei cu 50 % PET pentru o temperatură exterioară de 40 °C. 

3.7  Concluzii 

În baza rezultatelor experimentale se desprind următoarele concluzii: 

• Fiecare tip de deșeu utilizat ca agregat de substituție pentru agregatul în sort 0-4 mm, 

influențează diferit caracteristicile fizico-mecanice ale betonului studiat. 

• Cele mai mici densități s-au obținut pentru betonul cu polistiren, la care pentru toate 

rețetele valorile s-au situat sub 2000 kg/m³. 

• Cele mai mari valori ale rezistenței la compresiune s-au obținut pentru B.C.PET 1, iar 

cele mai mici valori s-au obținut pentru B.C.RU 3 
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• Cele mai mari valori ale rezistenței la întindere prin încovoiere s-au obținut pentru 

B.C.PET 2 iar cele mai mici valori s-au obținut pentru B.C.RU 1 

• Cele mai mari valori ale rezistenței la întindere prin despicare s-au obținut pentru 

B.C.POL 1 iar cele mai mici valori s-au obținut pentru B.C.POL 3 

• Putem observa faptul că betonul B.C.PET 1 nu face parte din categoria betoanelor 

ușoare. 

• Din categoria betoanelor ușoare fac parte betonalele: B.C. PET 2, B.C.PET 3, B.C.POL 

1, B.C.POL 2, B.C.POL 3, B.C.RU 1, B.C.RU 2, B.C.RU 3, toate acesetea au densitatea 

sub 2000 kg/m³. 

• Dintre categoria betoanelor ușoare studiate betonul cu cea mai mare densitate de 

1997,89 kg/m³ este B.C.PET 3, are și cea mai mare rezistență la compresiune de 14,76 

N/mm².  

• În cazul betoanelor B.C.PET putem observa că B.C. PET 2 respectiv B.C.PET 3 sunt 

rețetele care se încadrează în categoria betoanelor ușoare valoarea densității fiind 

1896,81 kg/m3 respectiv 1997,89 kg/m3 

• Betonul B.C.POL 2 se poziționează pe locul doi în clasamentul celor mai mici densități 

având și rezistențe bune atât la compresiune, întindere prin încovoiere cât și la întindere 

prin despicare. 

• La betonul B.C.RU putem observa că densitățile sunt foarte apropiate în schimb 

B.C.RU 2 a obținut rezistențele cele mai mari atât la compresiune, întindere prin 

încovoiere cât și la întindere prin despicare 

• Diagrama forță-deformație în cazul betonului ușor cu substituție de tocătură de PET 

prezintă o configurație similară cu cea a betonului martor cu excepția etapei inițiale de 

încărcare în care betonul se deformează sub o sarcină constantă (din motive tehnice 

legate de transmiterea uniformă a încărcării). După atingerea valorii maxime a forței de 

rupere, diagrama urmează o ramură descendentă relativ redusă. În cazul betonului 

B.C.PET 3 ramura descendentă a diagramei este mai mare decât în cazul celorlalte 

tipuri de betone ușoare cu PET. 

• În cazul betonului ușor cu substituție cu granule de polistiren diagramele forță-

deplasare diferă funcție de dojazul de agregat substituit. 

• În cazul betonului B.C.POL 1 se observă în diagrame zone în care betonul se 

deformează sub sarcină constantă datorită elasticității granulelor de polistiren. 

• În cazul betonului B.C.POL 2 diagramele prezintă în momentul cedării un vârf, iar 

ramura descendentă prezintă deformații sub sarcini constante datorită elasticității 

granulelor de polistiren. 

• În cazul betonului B.C.POL 3 cu dozaj ridicat de granule de polistiren se observă zone 

cu deformări sub sarcini constante ale probei, probabil datorită unor concentrări de 

granule de polistiren în unele zone ale epruvetei. 
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• Diagrama forță-deformație în cazul betonului ușor cu substituție de rumeguș prezintă o 

configurație similară cu cea a betonului martor. După atingerea valorii maxime a forței 

de rupere, diagrama urmează o ramură descendentă importantă ca mărime.  

• Ca o concluzie finală asupra diagramei forță-deplasare în cazul betoanelor cu substituție 

de agregat sort 0-4 mm, se constată că la betoanele ușoare cu deșeu de PET și rumeguș 

diagramele sunt asemănătoare cu cele ale betonului martor. În cazul betonului cu 

polistiren diagramele prezintă deformații sub sarcină constantă datorită faptului că 

granulele de polistiren nu sunt distribuite uniform în masa betonului. 

• Modulii de elasticitate pentru cele trei tipuri de compoziții de betoane ușoare cu deșeuri 

au prezentat valori mai mici decât cele ale betonului martor. 

• În cazul tuturor betoanelor la care agregatul a fost înlocuit cu deșeuri modulul de 

elasticitate a scăzut odată cu creșterea dozajului materialului de înlocuire. 

• Cele mai mari valori ale modulului de elasticitate s-au obținut pentru betonul ușor în 

care nisipul a fost înlocuit cu granule de polistiren cu excepția cazului în care s-a 

înlocuit agregatul în sort 0-4 mm în proporție de 70%, caz în care valoarea cea mai 

mare a modulului de elasticitate s-a obținut pentru betonul cu deșeu de rumeguș 

(B.C.RU 2) 

• Cele mai mici valori ale modulului de elasticitate s-au obținut pentru betonul ușor în 

care nisipul a fost înlocuit cu deșeu de rumeguș. 

• După realizarea celor 50 cicluri de îngheţ dezgheţ în intervalul de temperatură – 17°C 

şi 20°C betoanele cu adaosuri de deșeuri au pierderi de rezistenţă la compresiune de la 

13% la 45%.  

• Probele s-au examinat vizual înainte de încercarea la compresiune și nu s-au observat 

deformări, umflături, fisuri sau crăpături ale acestora. 

• Betoanul cu cenușă de termocentrală martor a prezentat rezistențe de 16.69 N/mm² 

respectiv 26,37 N/mm² având o pierdere a rezistenței la compresiune de 37 % aceasta 

fiind mai mare decât limita admisă de standard. 

• Cea mai mare pierdere a rezistenței la compresiune o prezintă betonul cu cenușă de 

termocentrală B.C.POL 3, această rețetă prezintă rezistențe de 2.89 N/mm² respectiv 

5.26 N/mm² iar pierderea rezistenței este de 45% 

• Cea mai mică pierdere a rezistenței la compresiune o prezintă betonul cu cenușă de 

termocentrală B.C.RU 3, această rețetă prezintă rezistențe de 6.61 N/mm² respectiv 7,63 

N/mm² iar pierderea rezistenței este de 13%. 

• Betonul cu rumeguș a prezentat o comportare foarte bună la ciclurile îngheț-dezgheț 

având un procent de pierdere a rezistenței la compresiune sub 20 % pentru toate rețetele 

care au avut ca înlocuitor al agregatului 0-4 mm, rumegușul. 

• Betoanele cu adaosuri de deșeuri din PET respectiv Polistiren au prezentat o comportare 

nesatisfăcătoare la îngheț-dezgheț, toate rețetele au avut o pierdere a rezistenței la 

compresiune de peste 25%. 
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• Analizând rezultatele obținute pentru variația temperaturii în volum și pentru 

conductivitatea termică, λ pentru probele analizate se poate concluziona că B.C.PET 2, 

B.C.POL 1 respectiv B.C.RU 2 pot fi considerate materiale bune izolatoare termic. 

• Coeficientul de conductivitate termică λ determinat pentru betoanele ușoare 

neconvenționale prezintă valori mai mici decât ale betonului traditional, ceea ce le 

recomandă a fi utilizate ca materiale pentru izolare termică. 

 

Capitolul 4. Cercetări experimentale pe blocuri cu goluri din beton ușor cu 

deșeuri 

4.1 Realizarea blocurilor cu goluri din beton 

În cadrul programului de cercetare doctorală s-au realizat blocuri cu goluri mari din beton 

ușor cu deșeuri. Compozițiile de beton ușor pentru turnarea blocurilor au fost alese în urma 

studiilor de cercetare efectuate pe o serie de betoane ușoare la care au fost înlocuite agregatele 

sort 0-4 mm cu deșeuri de tip rumeguș, tocătură de sticle de plastic (PET) și granule de 

polistiren în dozaje cuprinse între 50% și 90% (Capitolul 3.2) 

4.1.1 Materiale folosite 

Dintre toate rețetele studiate pe betoane ușoare, au fost alese pentru turnarea blocurilor 

următoarele rețete: B.C.PET 2, B.C.POL 2, B.C.RU 2. La toate betoanele ușoare s-au folosit 

următoarele materiale componente:  

• Ciment: Carpatcement CEM II/A-LL 42,5 R într-un dozaj de 360 
𝑘𝑔

𝑚3 

• Agregate naturale: 

o Sort 0-4 mm într-un dozaj de 803,16 
𝑘𝑔

𝑚3; 

o Sort 4-8 mm într-un dozaj de 384,12 
𝑘𝑔

𝑚3; 

o Sort 8-16 mm într-un dozaj de 558,72 
𝑘𝑔

𝑚3 

• Cenușa de termocentrală s-a folosit ca înlocuitor de ciment în proporție de 10 % 

• Din dozajul de nisip s-a înlocuit cu deșeuri un procent de 70%, respectiv rumeguș, 

tocătură de PET și granule de polistiren. 

 

4.1.2 Caracteristicile fizico-mecanice ale betoanelor folosite pentru realizarea blocurilor 

cu goluri 

Aceste caracteristici au fost determinate în Capitolul 3 având următoarele valori: 

o Betonul ușor cu tocătură de PET (B.C.PET 2) are următoarele caracteristici 

fizico-mecanice: 
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- Densitatea: 1997,89 
𝑘𝑔

𝑚3
; 

- Rezistența la compresiune: fc = 20,41 
𝑁

𝑚2; 

o Betonul ușor cu granule de polistiren (B.C.POL 2) are următoarele 

caracteristici fizico-mecanice: 

- Densitatea: 1776,25 
𝑘𝑔

𝑚3; 

- Rezistența la compresiune: fc = 12,96 
𝑁

𝑚2; 

o Betonul ușor cu rumeguș (B.C.RU 2) are următoarele caracteristici fizico-

mecanice: 

- Densitatea: 1928,00 
𝑘𝑔

𝑚3; 

- Rezistența la compresiune: fc = 11,04 
𝑁

𝑚2
; 

4.1.3 Tehnologia de turnare a blocurilor din beton ușor cu goluri (cofraje, turnare, 

pastrarea probelor) 

4.1.3.1 Cofraje 

Pentru producerea blocurilor din beton cu diferite adaosuri s-au realizat cofraje cu dimensiunile 

L=360 x l=180 x h=190. Cofrajele sunt prezentate în Figura 4.4. 

   a)     b)     c)  

Figura 4.4 Realizarea cofrajelor 
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4.1.3.2 Turnarea blocurilor 

Probele au fost turnate conform cu Figura 4.5 respectiv Figura 4.6 

  a)     b)     c) 

Figura 4.5 Realizarea betonului 

 

           a)    b)         c)   d) 

Figura 4.6 Turnarea probelor 

   a)       b)  

Figura 4.7 Probe turnate în cofraje 

S-au turnat 9 blocuri de beton cu fiecare rețetă în parte atât cu PET, polistiren cât și cu 

rumeguș. Aceste blocuri au fost realizate, păstrate și încercate conform [50]. 

Dintre cele 9 blocuri de beton realizate, un bloc din fiecare rețetă  (B.C.PET 2, B.C.POL 

2, B.C.RU 2) a fost supus încercărilor la compresiune,  
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4.2 Încercarea blocurilor de beton cu goluri 

Blocurile au fost supuse la compresiune axială la mașina universal de încercat de 3 000 kN, 

înregistrarea datelor făcându-se printr-un system de achiziție ADLINK la care s-a conectat un 

traductor rezistiv de deplasare cu un interval de măsură de la 0 la 100 mm. În figura 4.11 sunt 

prezentate atât mașina universală de încercat cât și sistemul de achiziție ADLINK. 

 

a)          b)       c) 

Figura 4.11 Mașină universală de încercat respectiv sistem de achiziție ADLINK 

 

4.2.1 B.C.PET 2 – Betonul cu cenușă de termocentrală și tocătură de pet rețeta numărul 

doi. 

 

Figura 4.15 Curba caracteristică a blocului de beton 

Modul de cedare al blocului B.C.PET 2 a fost gradual, cu formarea primelor fisuri verticale 

în zona superioară a probei, centrală și în apropierea colțurilor, care apoi s-au dezvoltat cu 

creșterea încărcării. Ruperea a fost ductilă, cedarea având loc prin desprinderea betonului de la 

partea superioară a blocului 
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4.2.2 B.C.POL 2 – Betonul cu cenușă de termocentrală și polistiren rețeta numărul doi. 

 

Figura 4.19 Curba caracteristică a blocului de beton 

 

Modul de cedare al blocului B.C.POL 2 a fost gradual, cu apariția primelor fisuri orizontale 

în zona centrală a probei, și degradări la partea inferioară în zona de contact cu platanul presei. 

Ruperea a fost ductilă, cedarea având loc prin fisuri verticale care au antrenat desprinderea 

betonului de la colțuri și degradarea puternică a betonului de la partea exterioară a blocului. 

4.2.3 B.C.RU 2 – Betonul cu cenușă de termocentrală și rumeguș rețeta numărul doi. 

 

Figura 4.23 Curba caracteristică a blocului de beton 
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Modul de cedare al blocului B.C.RU 2 a fost gradual, cu apariția primelor fisuri 

orizontale la partea superioară a probei, degradări la partea superioară în zona centrală de 

contact cu platanul presei și fisuri verticale la colțurile blocului. Ruperea a fost ductilă, cedarea 

având loc prin fisuri verticale care au antrenat desprinderea în totalitate a betonului marginal 

pe două fețe ale probei și degradarea puternică prin formarea de fisuri orizontale la partea 

superioară a blocului. 

În Tabelul 4.1 sunt prezentate rezultatele experimentale obținute la încercarea la compresiune  

a blocurilor din beton ușor. 

Tabel 4.1 Rezultate experimentale  

Nr. 

Crt. 
Rețeta 

Dimensiunile 

blocului  

[mm] 

Dimensiunile 

unui gol          

[mm] 

Forța 

maximă           

[kN] 

fcBC1              

[N/mm²] 

fcBC2              

[N/mm²] 

ftBC1              

[N/mm²] 

ftBC2              

[N/mm²] 

1 B.C.PET 2 360x180x190 100x80x190 637.2 9.83 13.06 5.93 13.35 

2 B.C.POL 2 360x180x190 100x80x190 246.6 3.81 5.05 2.30 5.17 

3 B.C.RU 2 360x180x190 100x80x190 625.2 9.65 12.81 5.82 13.10 

 

fcBC1   – reprezintă rezistența la compresiune (valorile maxime ale încărcării au fost împărțite 

la la suprafața totală a blocului (cu tot cu goluri) 

fcBC2– reprezintă rezistența la compresiune (valorile maxime ale încărcării au fost împărțite la 

la suprafața netă a blocului (fără goluri) 

ftBC1 – reprezintă rezistența la întindere prin despicare (cu tot cu goluri) 

ftBC2 – reprezintă rezistența la întindere prin despicare (fără goluri) 

Determinarea rezistenței la întindere prin despicare, conform cu [54] s-a determinat cu 

ecuația (4.1): 

     𝑓𝑡𝐵𝐶 =
2∗𝑃

𝜋∗𝐿∗𝐻
              (4.1) 

unde:  

• P este valoarea maximă a încărcării;  

• H este înălțimea blocului (190 mm);  

• L este lungimea de despicare, iar L= 160 mm dacă se iau in considerare golurile și de 

360 mm, dacă golurile se neglijează; 

În baza rezultatelor obținute experimental, tabelul 4.1, se constată că cele mai ridicate 

valori ale rezistențelor la compresiune s-au obținut pentru blocul din beton la care s-a substituit 

agregatul sort 0-4 mm cu tocătură de PET (B.C.PET 2). Cea mai mică valoare a rezistenței la 

compresiune a obținut-o blocul din beton ușor la care s-a substituit nisipul cu granule de 

polistiren (B.C.POL 2). La blocul din beton cu înlocuire a nisipului cu rumeguș (B.C.RU 2), 

valoarea rezistenței la compresiune este apropiată cu cea a blocului realizat din tocătură de 
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PET. Având în vedere prescripțiile din [80], rezistența minimă la compresiune este de 7 N/mm2, 

pentru ca blocurile să fie utilizate pentru zidării. Această condiție este satisfacută de blocurile 

cu B.C.PET 2 și B.C.RU 2. La blocul din beton cu granule de polistiren (B.C.POL 2), valoarea 

rezistenței la compresiune este comparabilă cu cea a altor blocuri din beton ușor (cum ar fi 

blocurile din B.C.A. la care rezistența este de 2.5 N/mm2) și în consecință se poate utiliza  

pentru realizarea pereților desparțitori (autoportanți) [2]. 

Valorile rezistențelor la întindere prin despicare ftBC sunt apropiate pentru două tipuri 

de blocuri (cu tocătură de PET și rumeguș), prezentând valori mai mari decât cele ale blocurilor 

cu granule de polistiren. 

 

4.3 Simularea numerică a încercării la compresiune a blocurilor cu goluri 

Analiza numerică s-a efectuat cu programul ATENA, un program folosit pentru simularea  

comportării sub încărcări a elementelor și structurilor din beton și beton armat. Ca date de 

intrare în program, au fost utilizate proprietățile mecanice și de deformație obținute pe cale 

experimentală referitoare la betonul ușor cu cenușă de termocentrală și deșeuri: B.C.POL 2, 

B.C.PET 2 și B.C.RU 2. Prin acest program se realizează analiza neliniară a elementului 

folosind curba caracteristică obținută experimental (Capitolul 3.4).  

Distribuția eforturilor pentru elementele încercate este prezentată în Figura 4.26, Figura 

4.29, Figura 4.32. Referitor la apariția și dezvoltarea fisurilor, se constată că modul de fisurare 

este corespunzător zonelor în care eforturile de întindere au fost mai mari decât rezistența la 

întindere a betonului. S-a constatat o bună corelare între simularea numerică și încercările 

experimentale, eroile fiind sub 10%. 

 

Figura 4.25 Simularea comportării blocului B.C.PET 2 la compresiune 
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Figura 4.26 Distribuția eforturilor pentru proba B.C.PET 2 

 

 

Figura 4.28 Simularea comportării blocului B.C.POL 2 la compresiune 

 

0

50

100

150

200

250

0

50

100

150

200

250

300

350

0 5 10 15 20 25

F
o
rț

a
[k

N
]

Deplasarea  [mm]

BC POL 2



64 

 

 

Figura 4.29 Distribuția eforturilor pentru proba B.C.POL 2 

 

 

Figura 4.31 Simularea comportării blocului B.C.RU 2 la compresiune 
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Figura 4.32 Distribuția eforturilor pentru proba B.C.RU 2 

 

4.4 Concluzii asupra comportarii blocurilor  

• La blocul din beton ușor la care s-a substituit agregatul sort 0-4 mm cu tocătură de PET 

(B.C.PET 2) s-au obținut cele mai ridicate valori ale rezistenței la compresiune axială. 

• La blocul de beton ușor la care s-a substituit agregatul sort 0-4 mm cu  granule de 

polistiren (B.C.POL 2) s-a obținut cea mai mică valoare a rezistenței la compresiune. 

• Toate tipurile de blocuri din beton ușor au prezentat rezistențe la compresiune mai mari 

decât blocurile de BCA. 

• Blocurile se pot folosi pentru realizarea pereților autoportanți. 

• Valorile rezistențelor la întindere prin despicare au fost influențate de tipul de deșeu de 

substituție folosit; astfel la blocurile cu deșeu de PET s-au obținut cele mai mari valori, 

cele mai mici sunt pentru blocurile cu polistiren. 

• Rezultatele simulării numerice efectuate pe cele trei tipuri de blocuri cu goluri din beton 

ușor cu deșeuri sunt conforme cu rezultatele experimentale, erorile fiind sub valoarea 

de 10%. 
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Capitolul 5. Încercări experimentale pe ziduri din blocuri cu goluri din beton 

ușor cu deșeuri 

5.1 Realizarea zidăriilor din blocuri cu goluri 

Zidăriile la scară redusă au fost realizate cu blocuri de beton cu goluri, blocuri studiate și 

încercate în capitolul 4. Realizarea zidăriilor s-a realizat conform standardelor în vigoare 

[81,82,83] utilizate la realizarea altor tipuri de zidării 

5.1.1 Materiale folosite 

Blocurile alese pentru realizarea zidurilor de beton au următoarele rețete: B.C.PET 2, 

B.C.POL 2, B.C.RU 2. Materialele folosite pentru realizarea blocurilor sunt prezentate la 

punctul 4.1.1 

Mortarul de zidărie folosit pentru realizarea zidurilor este: Adeplast MZ 5. 

a) Sac de mortar MZ 5        b) Mortar de zidărie MZ 5 

Figura 5.1 Mortar de zidărie MZ 5 

5.1.2 Tehnologia de realizare a blocurilor din beton ușor neconvențional (cofraje, 

turnare, pastrarea probelor) 

5.1.2.1 Prezentare zid de beton 3D 

      a)                 b)             c) 

Figura 5.2 Bloc de beton 3D 
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5.1.2.2 Ziduri din blocuri de beton ușor neconvențional 

 

Pentru realizarea zidurilor, două blocuri din fiecare rețetă (B.C.PET 2, B.C.POL 2 

respectiv B.C.RU 2), au fost secționate.  

        a)           b)  

Figura 5.9 Secțiune bloc de beton B.C.PET 2 

 

        a)           b)  

Figura 5.10 Secțiune bloc de beton B.C.POL 2 
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        a)           b)  

Figura 5.11 Secțiune bloc de beton B.C.RU 2 

 

5.1.2.3 Prezentare ziduri din blocuri de beton cu goluri 

5.1.2.3.1 B.C.PET 2 – Betonul cu cenușă de termocentrală și tocătură de pet rețeta numărul 

doi. 

     a)        b)    c) 

Figura 5.14 Zid de beton B.C.PET 2 
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5.1.2.3.2 B.C.RU 2 – Betonul cu cenușă de termocentrală și rumeguș rețeta numărul doi. 

        a)      b)             c) 

Figura 5.15 Zid de beton B.C.RU 2 

 

5.1.2.3.3 B.C.POL 2 – Betonul cu cenușă de termocentrală și polistiren rețeta numărul doi. 

           a)               b)        c) 

Figura 5.16 Zid de beton B.C.POL 2 
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5.2 Încercarea zidurilor din blocuri de beton cu găuri 

Încercarea s-a realizat conform [84] folosind o presă universală de încercat având o 

capacitate de 5 000 kN, înregistrarea datelor făcându-se  printr-un sistem de achiziție de date 

ADLINK, la acest sistem s-a conectat o doză de forță de 5 000 kN respectiv un traductor rezistiv 

de deplasare cu un interval de măsură de la 0 la 100 mm. Forța a fost aplicată cu viteza de 0,2 

MPa/secundă. Rezultatele au fost citite cu o frecvență de 100 citiri/secundă, urmând ca ulterior 

acestea să fie exportate în Excel. 

Zidurile de beton au fost supuse la compresiune axială la mașina universală de încercat de 

5 000 kN prezentată în figura 5.17-a) iar înregistrarea rezultatelor a fost posibilă cu ajutorul 

sistemului de achiziție ADLINK prezentat în figura 5.17-b) respectiv 5.17-c) 

 

     a)           b)       c) 

Figura 5.17 Mașină universală respectiv sistem de achiziție de date ADLINK 

 

5.2.1 B.C.PET 2 – Betonul cu cenușă de termocentrală și tocătură de pet rețeta numărul doi. 

a)            b)  

Figura 5.18 Pregătirea zidului din blocuri de beton ușor B.C.PET 2 pentru încercare 
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Figura 5.21 Diagrama forță-deplasare a zidului din blocuri de beton ușor cu PET 

Modul de cedare al zidăriei din blocuri de beton ușor de tip B.C.PET 2 a fost gradat, mai 

întai au apărut fisuri verticale în zonele de capăt acestea dezvoltându-se pe toată înălțimea 

zidului de la partea superioară spre partea inferioară, în momentul cedării fiind degradat și 

rândul de la baza zidului. Fisurile verticale au prezentat o deschidere mai mare la partea 

superioară, în zona de solicitare. Tot la partea superioară a zidului betonul a fost puternic 

degradat. Pe suprafața de contact dintre zid și platanul presei au apărut fisuri orizontale 

desfășurate în lungul zidului amplasate pe zona marginală. În momentul cedării zidului acesta 

prezenta puternice degradări ale betonului la partea superioară și fisuri de mari deschideri, însă 

zidul nu s-a dezintegrat. 

5.2.2 B.C.POL 2 – Betonul cu cenușă de termocentrală și polistiren rețeta numărul doi. 

   a)        b)  

Figura 5.22 Pregătirea zidului din blocuri de beton ușor B.C.POL 2 pentru încercare 
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Modul de cedare al zidăriei din blocuri de beton ușor de tip BCPOL2 a avut o evoluție 

gradată, mai întai au apărut fisuri înclinate care  s-au dezvoltat din zona de contact dintre 

blocuri spre partea exterioară de jos a zidului pe una din fețe. Zona primului rând de blocuri 

aflată în contact cu platanul presei a fost puternic degradată, mai întîi au apărut fisuri orizontale 

pe zona de colț și centrală, iar în momentul cedării betonul de pe una din fețe s-a desprins din 

zid pe zona primului rând de blocuri. Pe fața opusă a zidului s-a dezvoltat o fisură orizontală la 

nivelul primului rand de blocuri, în zona central. În zona de capăt aflată în apropierea betonului 

degradat s-a format o fisură verticală care a evoluat spre partea inferioară până în zona centrală. 

 

 
Figura 5.25 Diagrama forță-deplasare a zidului din beton ușor cu polistiren 

 

5.2.3 B.C.RU 2 – Betonul cu cenușă de termocentrală și rumeguș rețeta numărul doi. 

a)        b)  

Figura 5.26 Pregătirea zidului din blocuri de beton ușor B.C.RU 2 pentru încercare 
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Modul de cedare al zidăriei din blocuri de beton ușor cu rumeguș  a fost gradual, 

începând cu apariția unor fisuri la partea superioară, în apropierea zonei de contact cu platanul 

presei.primele fisuri au apărut pe una din fețele zidului în zona centrală: o fisură orizontală 

încadrată de fisurarea mortarului din rosturile adiacente și fisuri înclinate ce pornesc din zona 

centrală, la cele două capete. Pe fața opusă s-au format fisuri verticale în zona rostului de la 

partea superioară marginală. La rupere zidul a prezentat puternice degradări pe una din fețe, cu 

desprinderea betonului pe o zonă centrală extinsă.  Degradări puternice ale betonului s-au 

observat și în zona de colț a aceleiași suprafețe. Pe fața opusă degradările s-au axat pe zona 

rosturilor din rândul superior de blocuri, una din fisurile verticale s-a extins până la penultimul 

rând inferior, cu deschidere mare la partea superioară. 

Dintre cele trei tipuri de zidării în urma încercărilor la compresiune cele mai degradate 

au fost zidăriile din beton ușor cu polistiren și beton ușor cu rumeguș. 

 

 

Figura 5.29 Diagrama forță-deplasare a zidului din blocuri de beton ușor B.C.RU 2 

 

În Tabelul 5.1 sunt prezentate rezultatele experimentale obținute la încercarea la compresiune  

a zidurilor din blocuri din beton ușor. 

Tabel 5.1 Rezultate experimentale  

Nr. Crt. Rețeta 
Dimensiunile zidului       

[mm] 
Forța maximă           

[kN] 
fcBC1              

[N/mm²] 

1 B.C.PET 2 740x180x835 41.34 0.31 

2 B.C.POL 2 740x180x835 28.13 0.21 

3 B.C.RU 2 740x180x835 48.67 0.37 
 

fcBC1   – reprezintă rezistența la compresiune (valorile maxime ale încărcării au fost împărțite 

la la suprafața zidului în contact cu platanul presei blocului (cu tot cu goluri) 
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În baza rezultatelor obținute experimental, tabelul 5.1, se constată că cele mai ridicate 

valori ale rezistențelor la compresiune s-au obținut pentru zidul din blocuri din beton la care s-

a substituit agregatul sort 0-4 mm cu tocătură de rumeguș (B.C.RU 2). Cea mai mică valoare a 

rezistenței la compresiune s-a obținut la zidul din blocuri din beton ușor la care s-a substituit 

nisipul cu granule de polistiren (B.C.POL 2). La zidul din blocuri din beton ușor cu înlocuire 

a nisipului cu PET (B.C.PET 2), valoarea rezistenței la compresiune este apropiată cu cea a 

blocului realizat din rumeguș și cu mult mai mare decît cea a zidului din beton ușor cu  

substituție de polistiren. 

 

5.3. Simularea numerică a încercării la compresiune a zidurilor din blocuri de beton ușor 

cu goluri 

Analiza numerică s-a efectuat cu programul ATENA, un program folosit pentru simularea  

comportării sub încărcări a elementelor și structurilor din beton și beton armat. Ca date de 

intrare în program, au fost utilizate proprietățile mecanice și de deformație obținute pe cale 

experimentală referitoare la betonul ușor  neconvențional cu cenușă de termocentrală și deșeuri: 

B.C.POL 2, B.C.PET 2 și B.C.RU 2. Prin acest program se realizează analiza neliniară a 

elementului folosind curba caracteristică obținută experimental (Capitolul 3.4).  

Distribuția eforturilor pentru elementele încercate este prezentată în Figura 5.30, Figura 

5.32 respectiv Figura 5.34. Referitor la apariția și dezvoltarea fisurilor, se constată că modul 

de fisurare este corespunzător zonelor în care eforturile de întindere au fost mai mari decât 

rezistența la întindere a betonului. S-a constatat o bună corelare între simularea numerică și 

încercările experimentale, eroile fiind sub 10%. 

 

Fig. 5.30 Distribuția eforturilor pentru proba B.C.PET 2 
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Fig. 5.31 Simularea comportării zidurilor de beton cu deșeuri la compresiune pentru proba 

B.C.PET 2 

 

 

Fig. 5.32 Distribuția eforturilor pentru proba B.C.POL 2 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3

F
o

rț
a 

 [
k
N

]

Deplasarea [mm]

B.C.PET 2



76 

 

Fig. 5.33 Simularea comportării zidurilor de beton cu deșeuri la compresiune pentru proba 

B.C.POL 2 

 

 

Fig. 5.34 Distribuția eforturilor pentru proba B.C.RU 2 
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Fig. 5.35 Simularea comportării zidurilor de beton cu deșeuri la compresiune pentru proba 

B.C.RU 2 

 

5.4. Concluzii asupra comportarii zidurilor din blocuri de beton ușor cu goluri 

• La zidul din blocuri de beton ușor la care s-a substituit agregatul sort 0-4 mm cu  granule 

de polistiren (B.C.POL 2) s-a obținut cea mai mică valoare a rezistenței la compresiune. 

• La zidul din blocuri din beton ușor la care s-a substituit agregatul sort 0-4 mm cu 

tocătură de rumeguș (B.C.RU 2) s-au obținut cele mai ridicate valori ale rezistenței la 

compresiune axială. 

• Comparativ cu alte tipuri de zidării din beton ușor, betonul ușor neconvențional prezintă 

o bună comportare la compresiune (conform [84] zidăriile prezintă în general valori ale 

rezistențelor la compresiune mai mari de 10 MPa.) 
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Capitolul 6 Concluzii și contribuții personale 

 

În acest capitol sunt prezentate concluziile, contribuțiile autorului și direcții de cercetare 

ulterioare rezultate în urma cercetărilor bibliografice și experimentale asupra betoanelor ușoare 

neconvenționale (cu diverse deșeuri). În încheierea capitolului sunt prezentate și rezultatele 

valorificării datelor obținute experimental. 

 

6.1 Concluzii  privind caracteristicile betonului ușor cu deșeuri 

În baza rezultatelor experimentale se desprind următoarele concluzii: 

• Fiecare tip de deșeu utilizat ca agregat de substituție pentru agregatul în sort 0-4 mm, 

influențează diferit caracteristicile fizico-mecanice ale betonului studiat. 

• Cele mai mici densități s-au obținut pentru betonul cu polistiren, la care pentru toate rețetele 

valorile s-au situat sub 2000 kg/m³. 

• Cele mai mari valori ale rezistenței la compresiune s-au obținut pentru B.C.PET 1, iar cele 

mai mici valori s-au obținut pentru B.C.RU 3 

• Cele mai mari valori ale rezistenței la întindere prin încovoiere s-au obținut pentru B.C.PET 

2 iar cele mai mici valori s-au obținut pentru B.C.RU 1 

• Cele mai mari valori ale rezistenței la întindere prin despicare s-au obținut pentru B.C.POL 

1 iar cele mai mici valori s-au obținut pentru B.C.POL 3 

• Putem observa faptul că betonul B.C.PET 1 nu face parte din categoria betoanelor ușoare. 

• Din categoria betoanelor ușoare fac parte betonalele: B.C. PET 2, B.C.PET 3, B.C.POL 1, 

B.C.POL 2, B.C.POL 3, B.C.RU 1, B.C.RU 2, B.C.RU 3, toate acesetea au densitatea sub 

2000 kg/m³. 

• Dintre categoria betoanelor ușoare studiate betonul cu cea mai mare densitate de 1997,89 

kg/m³ este B.C.PET 3, are și cea mai mare rezistență la compresiune de 14,76 N/mm².  

• În cazul betoanelor B.C.PET putem observa că B.C. PET 2 respectiv B.C.PET 3 sunt 

rețetele care se încadrează în categoria betoanelor ușoare valoarea densității fiind 1896,81 

kg/m3 respectiv 1997,89 kg/m3 

• Betonul B.C.POL 2 se poziționează pe locul doi în clasamentul celor mai mici densități 

având și rezistențe bune atât la compresiune, întindere prin încovoiere cât și la întindere 

prin despicare. 

• La betonul B.C.RU putem observa că densitățile sunt foarte apropiate în schimb B.C.RU 2 

a obținut rezistențele cele mai mari atât la compresiune, întindere prin încovoiere cât și la 

întindere prin despicare 

• Diagrama forță-deformație în cazul betonului ușor la care s-a înlocuit agregat cu tocătură 

de PET prezintă o configurație similară cu cea a betonului martor cu excepția etapei inițiale 

de încărcare în care betonul se deformează sub o sarcină constantă (din motive tehnice 

legate de transmiterea uniformă a încărcării). După atingerea valorii maxime a forței de 

rupere, diagrama urmează o ramură descendentă relativ redusă. În cazul betonului B.C.PET 
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3 ramura descendentă a diagramei Figura 3.142-a) este mai mare decât în cazul celorlalte 

tipuri de betone ușoare cu PET. 

• În cazul betonului ușor cu substituție cu granule de polistiren diagramele forță-deplasare 

diferă funcție de dojazul de agregat substituit. 

• În cazul betonului B.C.POL 1 se observă în diagrame zone în care betonul se deformează 

sub sarcină constantă datorită elasticității granulelor de polistiren. 

• În cazul betonului B.C.POL 2 diagramele prezintă în momentul cedării un vârf, iar ramura 

descendentă prezintă deformații sub sarcini constante datorită elasticității granulelor de 

polistiren. 

• În cazul betonului B.C.POL 3 cu dozaj ridicat de granule de polistiren se observă zone cu 

deformări sub sarcini constante ale probei, probabil datorită unor concentrări de granule de 

polistiren în unele zone ale epruvetei. 

• Diagrama forță-deformație în cazul betonului ușor cu substituție de rumeguș prezintă o 

configurație similară cu cea a betonului martor. După atingerea valorii maxime a forței de 

rupere, diagrama urmează o ramură descendentă importantă ca mărime.  

• Ca o concluzie finală asupra diagramei forță-deplasare în cazul betoanelor cu substituție de 

agregat sort 0-4 mm, se constată că la betoanele ușoare cu deșeu de PET și rumeguș 

diagramele sunt asemănătoare cu cele ale betonului martor. În cazul betonului cu polistiren 

diagramele prezintă deformații sub sarcină constantă datorită faptului că granulele de 

polistiren nu sunt distribuite uniform în masa betonului. 

• Modulii de elasticitate pentru cele trei tipuri de compoziții de betoane ușoare cu deșeuri au 

prezentat valori mai mici decât cele ale betonului martor. 

• În cazul tuturor betoanelor la care agregatul a fost înlocuit cu deșeuri modulul de elasticitate 

a scăzut odată cu creșterea dozajului materialului de înlocuire. 

• Cele mai mari valori ale modulului de elasticitate s-au obținut pentru betonul ușor în care 

nisipul a fost înlocuit cu granule de polistiren cu excepția cazului în care s-a înlocuit 

agregatul în sort 0-4 mm în proporție de 70%, caz în care valoarea cea mai mare a modulului 

de elasticitate s-a obținut pentru betonul cu deșeu de rumeguș (B.C.RU 2) 

• Cele mai mici valori ale modulului de elasticitate s-au obținut pentru betonul ușor în care 

nisipul a fost înlocuit cu deșeu de rumeguș. 

• După realizarea celor 50 cicluri de îngheţ dezgheţ în intervalul de temperatură – 17°C şi 

20°C betoanele cu adaosuri de deșeuri au pierderi de rezistenţă la compresiune de la 13% 

la 45%.  

• Probele s-au examinat vizual înainte de încercarea la compresiune și nu s-au observat 

deformări, umflături, fisuri sau crăpături ale acestora. 

• Betoanul cu cenușă de termocentrală martor a prezentat rezistențe de 16.69 N/mm² 

respectiv 26,37 N/mm² având o pierdere a rezistenței la compresiune de 37 % aceasta fiind 

mai mare decât limita admisă de standard. 
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• Cea mai mare pierdere a rezistenței la compresiune o prezintă betonul cu cenușă de 

termocentrală B.C.POL 3, această rețetă prezintă rezistențe de 2.89 N/mm² respectiv 5.26 

N/mm² iar pierderea rezistenței este de 45% 

• Cea mai mică pierdere a rezistenței la compresiune o prezintă betonul cu cenușă de 

termocentrală B.C.RU 3, această rețetă prezintă rezistențe de 6.61 N/mm² respectiv 7,63 

N/mm² iar pierderea rezistenței este de 13%. 

• Betonul cu rumeguș a prezentat o comportare foarte bună la ciclurile îngheț-dezgheț având 

un procent de pierdere a rezistenței la compresiune sub 20 % pentru toate rețetele care au 

avut ca înlocuitor al agregatului 0-4 mm, rumegușul. 

• Betoanele cu adaosuri de deșeuri din PET respectiv Polistiren au prezentat o comportare 

nesatisfăcătoare la îngheț-dezgheț, toate rețetele au avut o pierdere a rezistenței la 

compresiune de peste 25%. 

• În cazul betonului cu cenușă de termocentrală și tocătură de PET valoarea maximă a 

funcției (𝛥𝑇) corespunde variantei cu 70 % PET pentru o temperatură exterioară de 50  °C. 

• În cazul betonului cu cenușă de termocentrală și rumeguș valoarea maximă a funcției (𝛥𝑇) 

corespunde variantei cu 50 % PET pentru o temperatură exterioară de 40 °C. 

• La temperaturi mici izolarea termică este determinată de valori negative a lui (𝛥𝑇) ceea ce 

înseamnă că temperatura exterioară este mai mica decât temperatura interioară fiind 

condiții de izolare termică (pierderi de căldură) de la interior la exterior 

• Se constată o comportare bună din punct de vedere al izolării termice și folosirea deșeului 

de rumeguș în procent mare (70%) asigură pentru temperaturi ridicate o izolare termică 

bună 

• Cu cât temperatura este mai mare rolul materialului pentru izolarea termică este mai 

evident, în consecință odată cu creșterea temperaturii valorile pentru conductivitatea 

termică a materialului scad. 

• Pentru cele trei rețete folosite se poate afirma că folosirea polistirenului și a rumegușului și 

uneori în anumite condiții ale deșeurilor de PET pot asigura condiții de izolare termică al 

materialelor folosite în construcții civile. 

• Față de polistirenul 100% variația lui (𝛥𝑇) la probele analizate este mai mică ceea ce 

dovedește rolul de izolator termic al polistirenului. 

• Comparând polistirenul 100% cu varianta 4 respectiv cu B.C.PET 2 la aceeași temperatură 

de 50 °C putem observa că B.C.PET 2 a obținut un 𝛥𝑇=17.15 °C iar polistirenul 100% a 

obținut un 𝛥𝑇=31.55 °C, polistirenul având cu 14.4 °C mai mult decât rețeta B.C.PET 2. 

Deasemenea valorile obținute pentru conductivitatea termică, λ sunt 1.1 pentru B.C.PET 2 

respectiv 0.60 pentru polistiren 100% 

• Între B.C.POL 1 și polistiren 100% la temperatura de 55 °C putem observa o diferență de 

17.65 °C, B.C.POL 1 obținând un 𝛥𝑇=21.25 °C în timp ce polistirenul 100% a obținut un 

𝛥𝑇=38.9 °C. Deasemenea valorile obținute pentru conductivitatea termică, λ sunt 0.89 

pentru B.C.POL 1 respectiv 0.49 pentru polistiren 100% 
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• Dacă comparăm varianta 4 pentru betonul cu rumeguș putem observa că B.C.RU 2 la 

temperatura de 50 °C a obținut un 𝛥𝑇=16.7 °C în timp de polistirenul 100% a obținut un 

𝛥𝑇=31.55 °C, diferența dintre cele două variante fiind de 14.85 °C. Deasemenea valorile 

obținute pentru conductivitatea termică, λ sunt 1.13 pentru B.C.RU 1 respectiv 0.60 pentru 

polistiren 100% 

• Din concluziile de mai sus se constată că un avantaj important al betoanelor 

neconvenționale îl constituie o mai bună comportare termică, pe lângă cel al unei densități 

scăzute. Dezavantajele se referă la scăderea rezistențelor mecanice și de durabilitate. 

• Analizând rezultatele obținute pentru variația temperaturii în volum și pentru 

conductivitatea termică, λ pentru probele analizate se poate concluziona că B.C.PET 2, 

B.C.POL 1 respectiv B.C.RU 2 pot fi considerate materiale bune izolatoare termic. 

• Coeficientul de conductivitate termică λ determinat pentru betoanele ușoare 

neconvenționale prezintă valori mai mici decât ale betonului traditional, ceea ce le 

recomandă a fi utilizate ca materiale pentru izolare termică. 

 

6.2 Concluzii asupra comportarii blocurilor  

• Blocul din beton ușor la care s-a substituit agregatul sort 0-4 mm cu tocătură de PET 

(B.C.PET 2) a prezentat cele mai ridicate valori ale rezistenței la compresiune axială. 

• Blocul de beton ușor la care s-a substituit agregatul sort 0-4 mm cu  granule de polistiren 

(B.C.POL 2) a prezentat cea mai mică valoare a rezistenței la compresiune. 

• Toate tipurile de blocuri din beton ușor au prezentat rezistențe la compresiune mai mari 

decât blocurile de BCA. 

• Blocurile se pot folosi pentru realizarea pereților autoportanți. 

• Valorile rezistențelor la întindere prin despicare au fost influențate de tipul de deșeu de 

substituție folosit; astfel la blocurile cu deșeu de PET s-au obținut cele mai mari valori, cele 

mai mici sunt pentru blocurile cu polistiren. 

 

6.3 Concluzii asupra comportării zidăriilor din blocuri de beton ușor 

• La zidul din blocuri din beton ușor la care s-a substituit agregatul sort 4-8 mm cu tocătură 

de rumeguș (B.C.RU 2) s-au obținut cele mai ridicate valori ale rezistenței la compresiune 

axială. 

• La zidul din blocuri de beton ușor la care s-a substituit agregatul sort 0-4 mm cu  granule 

de polistiren (B.C.POL 2) s-a obținut cea mai mică valoare a rezistenței la compresiune. 

• În general comportarea zidăriilor din blocuri de beton neconvențional a fost în concordanță 

cu cea a zidăriilor formate din alte tipuri de blocuri, fapt ce recomandă aceste blocuri pentru 

zidării autoportante. 
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6.4 Contribuții personale  

• Realizarea unui studiu bibliografic referitor la utilizarea diverselor materiale la 

prepararea betonului ușor; 

• Analiza diverselor tipuri de deșeuri ce pot fi utilizate pentru a obține beton ușor 

ecologic; 

• Determinarea experimentală a caracteristicilor fizico-mecanice și de deformație ale 

betoanelor ușoare cu deșeuri la care s-a înlocuit agregatul sort 0-4 mm în diverse 

proporții cuprinse între 50% și 90%. 

• Studii privind gelivitatea betoanelor ușoare cu deșeuri 

• Studiu experimental cu privire la variația termică a betonului neconvențional funcție de 

tipul de deșeu folosit. 

• Realizarea unor blocuri din beton ușor cu goluri mari și încercarea la compresiune; 

• Modelarea numerică a comportării blocurilor din beton ușor 

• Realizarea unor zidării la scară redusă din blocuri de beton ușor cu goluri și încercarea 

acestora la compresiune; 

• Modelarea numerică a comportării zidăriilor din blocuri de beton ușor 

 

6.5 Direcții viitoare de continuare a cercetărilor 

Propunerile de valorificare și continuare a studiilor efectuate în cadrul programul doctoral se 

referă la următoarele: 

- Studii pe betoanele ușoare cu deșeuri referitoare la alte caracteristici, cum ar fi: 

protectia fonică, comportarea la foc, eficiența energetică; 

- Analiza aderenței dintre betonul ușor neconvențional și armătură în vederea realizării 

unor elemente prefabricate de beton armat; 

- Studierea unor noi variante de valorificare, și anume: realizarea unor panouri pentru 

închideri, elemente prefabricate pentru pardoseli, etc. 
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6.6 Valorificarea cercetărilor experimentale 

În baza rezultatelor experimantele obținute în cadrul programului doctoral au fost 

publicate următoarele articole: 

1. Bejan G., Era nouă a betonului cu conținut de minerale, Al X-lea Simpozion Național, 

Creații universitare 2017, ISSN 2247-4161, ISSN-L 2247-4161, Iași, România, 2017, 

23-30 

2. Barbuta M., Serbanoiu A.A., Teodorescu R., Rosca B., Mitroi R., Bejan G., 

Characterization of polymer concrete with natural fibers, IOP Conf. Series: Materials 

Science and Engineeriing 246, 2017, 012033, doi:10.1088/1757-899X/246/1/012033 

3. Timu A., Bejan G., Sosoi G., Barbuta M., Rotaru A., Mechanical characteristics of 

lightweight concretes obtained by aggregate replacement, Buletin of the Transilvania 

University of Brașov, vol 10 (59), No. 1, 2018, 181-187 

4. Bejan G., Barbuta M., Timu A., Rotaru A., Engineering properties of lightweight 

polymer concrete with waste as aggregate substitution, Acta Technica Napocensis: 

Civil Engineering & Architecture, vol. 62, no. 2, 2019, ISSN 1221-5848 Journal 

homepage: http://constructii.utcluj.ro/ActaCivilEng 

5. Bejan G., Barbuta M., Mechanical characteristics of high strength concrete with waste, 

Buletinul Institutului Politehnic din Iași, volumul 64 (68), numărul 1, 2019,  

135-142 pp 

6. Bejan G., Barbuta M., Investigation of the effects of fly ash on mechanical proprieties 

of polymer concrete, Buletinul Institutului Politehnic din Iași, Vol. 65 (69), numărul 2, 

2019 

http://constructii.utcluj.ro/ActaCivilEng
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