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ABSTRACT

The wastes, any type, resulted of the multiple human

activities, are an extremely problem of present interest,

both because of the continuous increase of them quantity

and variety and the great quantity of recycling raw

materials, which can be recovered and re-entered in the

economic circuit.

This paper presents the obtained results from laboratory

researches on two type of batch, which have been used

the wastes of PVC sewerage pipes from disposal

constructions.

degradabile.

economia de resurse naturale, costurile mai mici,

unei tehnologii pentru reutilizarea materialelor pe

Obiectivele generale, propuse  a fi atinse în

reciclabile;

de mase plastice recuperate din elemente aflate

în exploatare.

distincte: primul tip deriv  din propriet le fizico-

chimice ale materialului, în timp ce al doilea 

la  calit

Pentru utilizatori ai PVC-ului, aspectul

lucios sau mat  gama coloristic  divers , reprezint

 caracteristicilor fizico-mecanice

avantajoase i rezisten ei deosebite la umiditate,

solven i organici  microorganisme, PVC-ul repre-

zint  o solu ie modern  de utilizare în construc ii:

– ca material de baz  în profile de finisare

(lambriuri, pere i desp r itori etc.), profile de

tâmpl rie (ferestre, u i  copertine), sisteme de

evi pentru canalizare  fluide sub presiune sau

tuburi de protec ie;

– ca material auxiliar pentru profile de

finisare mono- sau multi- stratificate (lambriuri,

pereti desp r itori, canale de izolare i protec ie

etc.), profile de tâmpl rie (ferestre, u i 

copertine izolante), sisteme de evi pentru

canalizare  presiune sau tuburi de protec ie.

Toate produsele din PVC, dar în mod special

cele confec ionate din PVC expandat,
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ceea ce material ideal

pentru profile tehnice, tâmpl evi.

comparat în mod favorabil cu alte materiale

reciclabile, deoarece materialul recuperat din

i calitate 

– 

metalice, sunt preluate în fluxul de prelucrare.

plastografului pentru verificarea caracteristicilor de

prelucrabilitate.

Rezultatele testelor specifice, precizate în tabelul

mecanice ale acestora.

Nr. 

crt.

Încercarea / Verificarea Condi ia tehnic

1

Verificarea absorb iei de 

ap  la fierbere

Absorb ia de ap

la fierbere,

max. 4 mg/cm

2

2

Verificarea punctului de 

înmuiere Vicat

Punctul de 

înmuiere Vicat

min. 79°C

3

Verificarea rezisten ei la 

oc prin c dere liber

Rezisten a la oc 

max. 10 %

4

Verificarea variatiei 

dimensiunilor i a 

aspectului dup

înc lzire la 

150 ± 2°C

max. 5 %

5

Verificarea rigidit ii 

inelare SR 

> 4kPa

Tabelul 1

pentru testare, cu caracteristicile de prelucrabilitate

- temperatura de fuziune: + 177 °C;

- timp de fuziune: 2 minute;

- torsiune la palier constant: 25,2 Nm;

> 30 min.

standard;

Fig.1.
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nr. 2.

pentru cele

eurilor micronizate din

eava PVC cu termen de garan ie dep it prin

reutilizarea lor în evi de PVC cu miez expandat.

PVC în cofraje de 50 × 50 cm, cu grosime între

5-7 cm.

crea suportul ideal pentru aplicarea materialelor de

finisaj curente: parchet laminat, parchet clasic,

Rezultate comparative pentru dale din beton

din PVC sunt prezentate în tabelul 3.

predalelor cu adaos de PVC  decât în cazul

dalelor clasice din beton;

valoare, în cazul  predalelor  din beton cu

- reducerea riscului acestora de a se fisura

fiind calitatea de izolant termic a PVC-ului.

Nr.

crt.

Tip încercare U.M

standard

cu  adaos 

1

Determinarea 

proprietatilor 

de încovoiere

N/mm

2
30 - 32 29 - 31

2

Determinarea 

kJ/m

2

8,0 – 9,5
8,5 – 10,0

3

Determinarea 

punctului de 

înmuiere Vicat

ºC
105 - 107

110 - 114

4

Determinarea 

kg/m

3

0,90 – 0,98 0,95 – 1,05

Tabelul 2

Fig. 2.

straturilor unei pardoseli: predale cu

parchet laminat

Nr.

crt.

Tip 

încercare Dale din 

beton clasice

Predale cu adaos

1

Determinarea 

specifice

(g / cm

3

)

7, 7 – 8,5 5,5 – 6,2

2

Determinarea 

la încovoiere 

(N / mm

2

)

3,0 – 3,8 2,1 – 2,6

Tabelul 3

Rezultate comparative pentru dale din
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Concluzii

îndeplinirea obiectivelor propuse în cadrul cerce-

- 

reciclabile, având ca rezultat final reducerea

- 

produse, prin reutilizarea în domeniul construc-

recuperate din elemente aflate în exploatare.
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