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RAPORT DE ACTIVITATE AL FAZEI 

Proiectul: Soluţii sustenabile pentru asigurarea sănătăţii şi securităţii populaţiei În conceptul 
inovării deschise şi (J prezervării mediului Înconjurător 
Faza 13: Cercetări experimentale privind comportarea sistemelor de finisare/protecţie cu 
adaos uri din deşeuri agricole ş.a, la solicitări agresive de mediu simulate În condiţii accelerate 
de laborator (rezultate parţiale) 
Termen de incheiere a fazei: 14.09.2021 

1. Obiectivul proiectului: Prezentul proiect are ca obiectiv central dezvoltarea unor 
tehnici de valorificare a deşeurilor agricole şi a sub-produselor industriale În domeniul 
construcţiilor sustenabile, În vederea prezervării mediului Înconjurător, cu un puternic 
impact asupra calităţii mediului interior construit, vizând În special asigurarea sănătăţii 
şi securităţii populaţiei. 

2. Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului: 

> Studiu privind stadiul actual de cunoaştere şi utilizare a deşeurilor agricole, a micro
şi macro-sferelor minerale şi sintetice şi a deşeurilor industriale, la realizarea de eco
materiale durabile, eficiente energetic; 

> Cercetări privind stadiul actual al cunoaşterii În domeniul asigurării sănătăţii şi 

securităţii populaţiei prin utilizare de materiale avansate şi ecologice; 
> Studiu privind elaborarea de reţete de bază pentru produse de finisare/protecţie cu 

adaos din deşeuri vegetale rezultate la obţinerea uleiurilor de floarea soarelui; 



~ Proiectare şi realizare/implementare Stand experimental la scară naturală (51) cu 
posibilitatea monitorizării parametrilor mediului interior şi a variaţiei degajărilor de 
poluanţi conform unui profil prestabilit; 

~ Studiu privind evaluarea potenţialului subproduselor industriale ca materiale 
alternative pentru produse inovative utilizate in infrastructuri / construcţii şi 

elaborare reţete de bază pentru produse de finisare/protecţie cu adaosuri din deşeuri 
agricole vegetale şi/sau animale; 

~ Elaborarea de sisteme multistrat din produse de finisare/protecţie cu adaos din 
deşeuri vegetale rezultate la obţinerea uleiurilor de floarea soarelui. Testarea 
proprietăţilor termoizolatoare; 

~ Concepere model matematic multiparametric pentru evaluarea confortului termic şi 
a calităţii aerului interior pentru diferite strategii de ventilare. Activităţi 

experimentale pe suportul 51 (sezon rece); 
)- Valorificarea deşeuri/or În industria materialelor de construcţii şi analize economice 

de tip LCA. Elaborarea de sisteme multistrat din produse de finisare/protecţie cu 
adaos de deşeuri agricole, vegetale şi/sau animale, cu testarea proprietăţilor 

termoizolatoare; 
~ Creşterea complexităţii modelului matematic multiparametric prin integrarea unor 

funcţii de transfer aferente poluanţilor uzuali. Activităţi experimentale pe suportul 51 
(sezon cald); 

)- Evaluare parametrică de durabilitate şi microstructurală, scenarii comparative (ante
şi post-tratament) de comportament În corelare cu factorii cauzali În diferite condiţii 
de mediu. Elaborarea de sisteme multistrat de finisare/protecţie cu adaosuri mixte 
din deşeuri agricole (vegetale, animale), ş.a. Testarea proprietăţilor termoizolatoare; 

~ Intervalidare numerică preliminară a modelului matematic multiparametric pentru 
evaluarea confortului termic şi a calităţii aerului interior; 

~ Cercetări experimentale pentru elaborarea de produse/sisteme de finisare cu 
adaosuri din deşeuri agricole, ş.a., cu potenţial de protecţie a construcţiilor la factori 
agresivi/corozivi de mediu. Analiza impactului economic al introducerii pe piaţă de noi 
tipuri de materiale eco-durabile, cuantificarea incertitudinilor; 

~ Cercetări experimentale privind comportarea sistemelor de finisare/protecţie cu 
adaosuri din deşeuri agricole ş.a, la solicitări agresive de mediu simulate În condiţii 
accelerate de laborator (rezultate parţiale); 

~ Concept, dimensionare, proiectare şi realizare Stand experimental (52), pentru 
evaluarea emisiilor din materiale şi structuri complexe de construcţii/ materiale cu 
adaosuri din deşeuri agricole; 

? Studiu privind durabilitatea materialelor inovatoare de finisare/protecţie cu adaosuri 
din deşeuri agricole ş.a, la acţiunea factori/or de mediu "in situ" şi În condiţii 

accelerate de laborator (rezultate finale). Evaluarea strategii/or de transfer tehnologic 
de tip "know-how" către mediul privat pentru promovarea produselor inovative; 

~ Validare experimentală model matematic multiparametric pentru evaluarea 
confortului termic şi a calităţii aerului interior pentru diferite strategii de ventilare. 
Experimente pe suportul 52 pentru stabilirea profilului de emisie a poluanţilor 
degajaţi de diferite materiale şi structuri complexe; 



~ Cercetări privind caracteristicile de izolare termică a sistemelor de finisare/protecţie 
cu adaosuri din deşeuri agricole ş.a, ulterior acţiunii factorilor agresivi/corozivi de 
mediu; 

~ Definirea şi configurarea unor elemente de proiectare a unui algoritm tehnologic eco
sustenabil de valorificare a nano-materialelor şi subproduselor industriale; 

~ Instrument inovativ de lucru (model matematic multiparametric validat 
experimental) care să contribuie la asigurarea unui mediu construit sănătos . Iniţierea 

unui serviciu inovator de evaluare a calităţii aerului interior; 
~ Sinteza cercetărilor privind materialele inovatoare cu adaosuri din deşeuri. Principii 

de bază privind realizarea, condiţii şi domenii de utilizare recomandate. Ghid de bune 
practici privind valorificarea eficientă deşeurilor industriale. 

~ Obiectivul fazei: Cercetări experimentale privind comportarea sistemelor de 
finisare/protecţie cu adaosuri din deşeuri agricole ş.a, la solicitări agresive de mediu 
simulate În condiţii accelerate de laborator (rezultate parţiale). 

4. Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului fazei: 
~ Expunerea sistemelor de finisare/protecţie din produsele realizate cu adaosuri din 

deşeuri agricole vegetale/de natură animală ş.a., la solicitări agresive de mediu 
simulate În condiţii accelerate de laborator (ceaţă salină, căldură şi umiditate, 
temperatură scăzută, variaţii de temperatură, ş.a) ; 

~ Urmărirea comportării În timp a sistemelor de finisare şi protecţie cu adaosuri din 
deşeuri agricole vegetale/de natură animală ş.a., la solicitări agresive de mediu 
simulate În condiţii accelerate de laborator, cu determinarea evoluţiei În timp a 
principalelor caracteristici fizico-mecanice; 

}> Rezultate parţiale privind comportarea În timp a sistemelor de finisare şi protecţie cu 
adaosuri din deşeuri agricole vegetale/de natură animală ş.a., la solicitări agresive de 
mediu simulate În condiţii accelerate de laborator. 

~ Expunerea sistemelor de finisare şi protecţie cu adaosuri din deşeuri agricole 
vegetale/de natură animală ş.a., la solicitări agresive naturale de mediu, lIin situ" 
(mediu atmosferic urban-industrial); 

~ Diseminarea rezultatelor cercetării. 

5. Rezumatul fazei: 

În prezent, un obiectiv important al cercetătorilor este de a găsi soluţii alternative 
pentru a construi mai ieftin, mai ecologic şi În acelaşi timp folosind materiale durabile. 
Materialele durabile sunt În general cele realizate din materii prime naturale sau reciclate, a 
căror producţie au un impact redus asupra mediului, utiiizând cantităţi reduse de energie şi 
materii prime regenerabile, cum sunt produse secundare sau deşeuri de origine vegetală sau 
animală. 

Determinarea durabilităţii are o deosebită importanţă În domeniul materialelor de 
construcţii. Această etapă este singura care furnizează date referitoare la comportarea În 
exploatare, eficienţa şi durata de viaţă a produselor respective, de cele mai multe ori testarea 
fiind efectuată În condiţii accelerate, care simulează parametrii de exploatare reală . 



Testarea "in situ" a materialelor de construcţie, În condiţii reale de exploata re, deşi 
oferă rezultatele cele mai apropiate de realitate, este mai puţin frecventă ca urmare a 
duratei de expunere relativ Îndelungată, concluziile privind durabilitatea materialului, 
comportarea sa În exploata re, putând fi trase după luni sau chiar ani de expunere. 

În acest context, În prezenta fază de cercetare a proiectului, documentarea a urmărit 
aspecte privind proiectarea dar mai ales testarea, abordarea la nivel internaţional a 
cercetărilor privind studierea comportării diferitelor tipuri de produse/materiale de 
construcţii realizate cu adaosuri din deşeuri vegetale/animale, la acţiunea condiţiilor 

agresive ale mediului înconjurător: umiditatea, temperatura, variaţiile de temperatură ş.a. 

Modul de abordare a actualei etape de cercetare experimentală 
Deşi din literatura de specialitate consultată până În această fază a proiectului nu s

au găsit informaţii referitoare la vreun tip de produs similar cu cel conceput şi studiat În cadrul 
acestei direcţii de cercetare a proiectului, anume un finisaj multistrat cu adaos din deşeuri 
vegetale de seminţe de floarea-soarelui sau/şi din deşeuri de lână de oaie, din documentarea 
efectuată până În prezent s-au identificat aspecte privind metode de abordare/încercare şi 
interpretare a rezultatelor care să poată fi aplicate şi În cazul acestui tip de produs/material 
compozit. 

Dat fiind caracterul de noutate al materialelor de tip compozit obţinute, implicit al 
sistemelor multistrat realizate cu acestea şi, pe baza rezultatelor experimentale obţinute În 
faza anterioară a proiectului, a rezultat că produsele/sistemele multistrat de finisare cu 
adaosuri din deşeuri agricole, ş.a., cu potenţial de protecţie a construcţiilor la factori 
agresivi/corozivi de mediu nu se încadrează integral În criteriile şi nivelurile de performanţă 
prevăzute În unul dintre documentele informative şi normative de referinţă consu!tate : 

• EN 13300:2001- Vopsele şi lacuri. Produse de vopsire şi sisteme de acoperire pe bază 
de apă pentru pereţi şi tavane interioare; 

• EN 1062-1:2004 (E) Vopsele şi lacuri. Produse de vopsire şi sisteme de acoperire 
pentru zidărie şi betoane exterioare Partea 1. Clasificare; 

• GE-056:2013 Ghid privind produse de finisare peliculogene utilizate În construcţii; 
• NE 012/1:2007 "Normativ pentru producerea betonului şi executarea lucrărilor din 

beton, beton armat şi beton precomprimat. Partea 1: Producerea betonului; 
• SR EN 15824 : 2017 Specificaţii pentru tencuieli exterioare şi interioare pe bază de 

lianţi organici. 
Pornind de la cerinţele şi nivelurile de performanţă indicate În documentele de 

referinţă consultate, menţionate anterior, datele experimentale obţinute În faza anterioară 
a acestei direcţii de cercetare au indicat următoarele aspecte generale: 

• Sistemele, aplicate pe mortar de ciment, au avut grosimi totale medii (2,17 mm ... 5,75 
mm) care sunt caracteristice unorfinisaje de tip tencuială, şi aderenţe supraunitare, ajungând 
până la 2,32 MPa, foarte bune comparativ cu valoarea minimă, de O,3MPa pentru tencuielile 
exterioare şi interioare pe bază de lianţi organici, sistemele multistrat având totodată şi o 
bună coeziune Între straturi; 

• Prin aderenţele determinate, prezenţa celor două straturi de impermeabilizare indică 
un efect de creştere a compactităţii structurilor sistemelor multistrat şi prin aceasta, este de 



aşteptat şi un efect de etanşare a sistemelor respective faţă de agenţii agresivi din mediul 
atmosferic. 

În acest context, programul experimental al acestei faze a constat dintr-o serie de 
etape, prezentate schematic În figura următoare: 
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Stabilirea sistemelor multistrat de studiat În această fază sub aspectul potenţialului lor de 
protecţie la acţiunea mediilor agresive Icorozive 

Dintre cele şapte sisteme multistrat realizate În faza anterioară a proiectului din 
materiale compozite conţinând adaosuri din deşeuri agricole de natură vegetală/animală ş.a., 
sisteme care au fost notate cu l' - VII', În această fază au fost testate cinci, În vederea stabilirii 
potenţialului IOi ca finisaj/protecţie la acţiunea factorilor agresivi de mediu, sistemele V' şi 

VI' fiind excluse deoarece conţinutul de lână afecta semnificativ lucrabilitatea materialelor 
compozite şi continujtatea straturilor rezultate, prin comparaţie cu celelalte sisteme studiate. 



Materialele care au fost utilizate la realizarea materialelor compozite, de bază În 
alcătuirea sistemelor multistrat studiate În această fază au fost: 
• Deşeuri agricole de natură vegetală, anume cojile de seminţe de floarea-soarelui, În 
fracţiuni cu dimensiuni maxime (<1» de 4mm, 6mm şi 8mm; 
• Deşeuri agricole de origine animală, anume deşeul din lână de oaie (L) provenit dintr-o 
saltea confecţionată la rândul ei din deşeuri de lână, un eşantion din saltea fiind prelucrat 
prin tăiere manuală În laborator, la dimensiuni medii de cca. 3-4 mm; 

• Granule de perlit expandat, de granulaţie fină (0,3-9 ~m) şi un adaos de adeziv pe bază de 
răşină polimerică, fiecare dintre acestea având rolul de a contribui la Îmbunătăţirea coeziunii 
amestecului de deşeuri şi a facilita etapa de omogenizare a acestuia. 
• Principala componentă cu rol de liant, produsul peliculogen pe bază de răşină acrilică, a 
fost selectată ţinând cont de constatările făcute pe parcursul fazelor anterioare, anume că 
lianţii care se pretează pentru a fi utilizaţi la obţinerea acestor produse de tip compozit cu 
deşeuri vegetale de CSFS, lână, etc" rezistente la acţiunea factorilor agresivi de mediu, 
trebuie să Îndeplinească următoarele cerinţe: 

- să aibă densitate de peste 1,2 g/cm3 şi un conţinut cât mai ridicat de substanţe nevolatile 
(solide), de peste 50%; 
- să fie destinat utilizării În mediul exterior, cu o bună durabilitate la factorii agresivi/corozivi 
de mediu caracteristici acestuia; 
- să conţină un biocid pentru a contracara tendinţa agregatelor de natură vegetală de a se 
degrada În timp. 

În aceste condiţii, a fost utilizat unul dintre cei doi lianţi peliculogeni cu care s-a lucrat 
şi În faza anterioară a proiectului, liant notat cu DT, caracterizat printr-o densitate de 1,30 
g/cm3 şi un conţinut de nevolatile de 56%. 

Referitor la finisajele-protecţiile multistrat realizate pentru a fi studiate experimental 
sub aspectul potenţialului lor de protecţie a construcţiilor faţă de acţiunea factorilor 
agresivi/corozivi de mediu, sistemele aplicate au avut ca structură de bază un strat de amorsă 
şi două straturi din materiale compozite diferite ca reţetă de bază, detaliile de compoziţie 
fiind prezentate În lucrarea in extenso. Urmare a diferenţelor de compoziţie, materialele de 
tip compozit realizate au avut densităţi cuprinse Între 1,076 g/cm 3 şi 1,137g/cm 3, valoarea 
cea mai mare fiind caracteristică stratului al treilea, strat realizat din acelaşi material 
compozit (III') la toate sistemele, impermeabilizate sau nu, tocmai ca urmare a faptului că, 
prin compoziţia sa, formează o acoperire mai compactă decât cel de al doilea strat. În 
lucrarea in extenso sunt prezentate detaliat structurile sistemelor multistrat aplicate pe 
epruvete, precum şi reţetele de bază ale materialelor compozite aplicate. 

Monitorizarea aderenţelor la suprafeţele din mortar de ciment pentru sistemele 
multistrat de finisare cu potenţial de protecţie a construcţiilor faţă de acţiunea factorilor 
agresivi/corozivi de mediu 

Etapa de monitorizare a aderenţelor la suprafeţele din mortar de ciment pentru 
sistemele multistrat de finisare cu potenţial de protecţie a construcţiilor faţă de acţiunea 
factorilor agresivi/corozivi de mediu a fost necesară având În vedere că materialeie 
compozite/sistemele multistrat aflate În studiu, fiind produse inovatoare, inexistente pe 
piaţa materialelor de construcţie, nu se încadrează integral în categoria produselor de finisare 



tip vopsea şi nici În cea a tencuielilor, dar se constată că ele se regăsesc preponderent În cea 
de a doua categorie, mai puţin În ceea ce priveşte timpul de Întărire/maturare (nedeterminat 
Încă) şi aderenţa la suport, având aderenţe mai mari decât valoarea limită de 0,3 MPa pentru 
tencuielile exterioare şi interioare pe bază de lianţi organici, conform SR EN 15824 : 2017, 
chiar după doar 7 zile de la aplicarea Întregului sistem multistrat, nu după 28 de zile. 

Pentru fiecare dintre cele cinci sisteme multistrat definite anterior au fost realizate 
câte două seturi de epruvete, unul În care finisajele au avut structurile precizate anterior, iar 
al doilea, În care peste structurile iniţiale au mai fost aplicate câte două straturi de lazură 
concentrată, acrilică, pe bază de apă. Sistemele neimpermeabilizate au fost notate cu 
l' 0,11' 0,111' o,IV' o şi VII' o iar cele impermeabilizate, cu l' ,II' ,III' ,IV' şi VII'. Prin aplicarea lazurii s
a urmărit Îmbunătăţirea impermeabilităţii şi a compactităţii structurii sistemelor, finisajele 
din această a doua categorie urmând a fi testate ulterior prin expunere la acţiunea mediilor 
agresive. Lazura utilizată, un produs destinat pentru impermeabilizarea suprafeţelor de lemn, 
a generat o peliculă care, conform fişei tehnice a produsului, penetrează rapid fibra lemnoasă 
şi are o rezistenţă crescută la UV şi intemperii. Un asemenea produs a fost utilizat În acest 
caz ţinând cont de prezenţa agregatului vegetal din coji de seminţe de floarea-soarelui (CSFS) 
În alcătuirea materialului compozit, respectiv al fiecărui sistem, conţinutul procentual de 
deşeu vegetal, raportat la cantitatea totală de material utilizată la realizarea fiecărui sistem 
multistrat neimpermeabilizat variind Între 8,93% şi 14,19%. 

Sistemele multistrat au fost aplicate pe epruvete din mortar de ciment cu 
dimensiunile 4x4x16cm, după pregătirea mecanică a suprafeţelor prin periere manuală cu 
peria de sârmă. Modul de aplicare a straturilor s-a realizat diferenţiat, În funcţie de 
particularităţile materialelor: amorsa prin pensulare, următoarele două straturi cu drişca de 
inox, iar În caml sistemelor impermeabilizate, ultimele 2 straturi, cu pensula, prin tufuire, 

Monitorizarea aderenţelor a constat În determinarea aderenţelor prin metoda 
smulgerii, la următoarele termene de la aplicarea integrală a sistemelor: 7 zile (specific 
pentru finisajele clasice), 21 şi 28 de zile, ultimul termen fiind caracteristic tencuielilor 
exterioare şi interioare pe bază de lianţi organici. 

În lucrarea in extenso sunt prezentate imagini de ansamblu care ilustrează aspectul 
probelor ulterior efectuării determinărilor de aderenţă la mortar de ciment a sistemelor 
multistrat realizate cu adaos de deşeuri vegetale, animale ş.a., În vederea monitorizării şi a 
determinării trendului lor de evoluţie, atât În cazul sistemelor fără impermeabilizare cât şi al 
celor impermeabilizate. Din modul În care au decurs Încercările şi din examinarea probelor s
a observat că, indiferent de categorîa de sisteme, "In marea majoritate a cazurilor, acoperîrile 
multistrat au prezentat o bună coeziune Între straturi, la determinarea aderenţei ruperea 
producându-se de pe suprafaţa-suport din mortar de ciment. În cazurile În care ruperea s-a 
produs la interfaţa dintre reperul metalic şi adeziv, rezultă că valoarea determinată 

experimental este inferioară celei a aderenţei sistemului la suprafaţa-suport. 
În lucrarea in extenso sunt prezentate tabelat rezultatele monitorizării aderenţelor pe 

parcursul primelor 28 de zile de la aplicare iar din analiza acestora reies următoarele: 
• Pentru sistemele neimpermeabilizate, valorile aderenţelor la mortar au avut o 

tendinţă generală de creştere până la 28 de zile, cu excepţia sistemelor l' o şi 11'0. Acestea, ca 
urmare a faptului că au conţinuturi relativ mari de deşeu vegetal (12,42%, respectiv 14,9%), 
includ şi CSFS de dimensiuni mai mari; de 6 şi 8mm, ceea ce determină o structură mai aerată 



decât a sistemului III' de exemplu (sistemele care au exclusiv deşeu vegetal), ajungând abia 
la ultimul termen de Încercare la aderenţe mai mari decât cele iniţiale, de la 7 zile. Sistemul 
III', care datorită faptului că are numai deşeu vegetal din cea mai mică fracţiune, Într-un 
conţinut relativ ridicat, de 13,56 %, a avut de exemplu o aderenţă relativ mai mare (1,56 MPa) 
comparativ cu a celorlalte (1,02 MPa pentru sistemul 1'0 şi 1,54 MPa pentru 11'0) după 28 de 
zile. Sistemele IV' o şi VII' o, având În compoziţie pe lângă deşeul de origine vegetală şi deşeu 
de origine animală, au dezvoltat aderenţe relativ mai mici (1,28 MPa la sistemul IV' o şi 1,05 
MPa la VII' 0), la acelaşi termen de Încercare. 

• Pentru sistemele multistrat impermeabilizate, aderenţele au, În trei din cinci cazuri, o 
tendinţă de creştere În primele 21 de zile pentru ca apoi, valorile să rămână relativ constante 
sau să aibă chiar o uşoară tendinţă de scădere. Urmând aceleaşi raţionamente ca la sistemele 
neimpermeabilizate, este de presupus că aceste evoluţii au fost diferite tocmai ca urmare a 
prezenţei peliculelor de impermeabilizare, care au afectat dezvoltarea aderenţelor În 
adâncimea structurii sistemelor; anume În straturile cu materiale compozite. 

Aceste constatări conduc la ideea că sistemele studiate, impermeabilizate sau nu, 
dezvoltă compactitatea structurii lor şi aderenţa la suport pe parcursul Întregului interval de 
28 de zile, cu precădere spre finalul acestuia. 

Verificarea preliminară a permeabilităţii la vapori de apă pentru materialului compozit 
Pentru ca o acoperire aplicată pe un element de construcţie să aibă rol de finisaj şi o 

bună comportare/durabilitate la acţiunea condiţiilor agresive de mediu (umiditate 
crescută/scăzută, variaţii ale umidităţii, temperatură ridicată/scăzută etc.), este necesar ca 
aceasta să aibă o structură cât mai compactă şi impermeabilă la apă dar permeabilă la vapori 
de apă, grosimea la aplicare nefiind un scop În sine ci o consecinţă â structurii materialului 
obţinut, În funcţie de natura şi caracteristicile dimensionale ale elementelor componente ale 
materialului pus În operă. Astfel, testarea din punct de vedere al permeabiiităţii la vapori de 
apă a fost necesară pentru a şti mai Întâi dacă materialul compozit de acest tip/sistemul 
multistrat realizat se pretează la această Încercare, iar mai apoi, dacă materialul/sistemul 
poate fi considerat ca fiind un finisaj. 

În cadrul acestei etape a cercetării, determinarea proprietăţilor de transmisie a 
vaporilor de apă s-a efectuat conform SR EN ISO 7783:2019, prin metoda cu cupă umedă, 
metodă de referinţă. Având În vedere caracterul atipic al tipului de material compozit obţinut 
şi studiat În cadrul proiectului, s-a procedat mai Întâi la verificarea posibilităţii de realizare a 
tipului de probă specific, necesar determinării. Ca principiu, epruveta a fost realizată dintr
un sistem de material compozit aplicat pe un suport constând dintr-o plasă de fibră de sticlă. 

Pentru Încercarea preliminară, pe acest tip de suport s-a aplicat sistemul III', În 
varianta impermeabilizată. Sistemul a fost ales deoarece, pe de o parte, este singurul În care 
straturile 2 şi 3 sunt realizate din acelaşi material compozit, material care are şi cea mai mare 
densitate/compactitate şi pe de o altă parte, deoarece din acest material este realizat stratul 
al treilea al fiecăruia dintre celelalte sisteme multistrat. 

Referitor la grosimile de aplicare ale sistemelor pentru determinarea permeabilităţii 
lor la vapori de apă, pe parcursul lucrărilor de laborator s-a constatat că la apiicarea 
produsului Într-o grosime comparabilă cu cea aplicată pe probele realizate În faza anterioară 
pe mortar de ciment (Între 2,30 mrn şi 4,24 rnm), stratul a fisurat la uscare. 



Ca urmare, pentru realizarea probelor necesare acestei determinări s-a procedat la 
testări succesive pentru a stabili grosimea medie la care materialul compozit, ulterior întăririi, 
nu generează fisuri vizibile cu ochiul liber. Existenţa fisurilor fiind nedorită într-un finisaj, În 
generat mai ales la probele de determinare a permeabilităţii la vapori, grosimea medie totală 
a epruvetelor realizate pe suportul din plasă de fibră de sticlă supusă testărilor preliminare, 
la care nu s-au observat cu ochiul liber fisuri, a fost de cca. 3mm. 

După 7 zile de la aplicare, din materialul aplicat şi Întărit pe suport s-a decupat o probă 
circulară cu diametrul de 9 cm, epruvetă care a fost lăsată apoi la condiţionat timp de 28 de 
zile în laborator, Într-o atmosferă cu circulaţie liberă a aerului la temperatura (23±rC) şi 
umiditatea relativă de (50±5)%, conform SR EN 150 7783:2019. Modul şi durata de 
condiţionare a fost aleasă considerând că materialul, respectiv finisajul de testat, se utilizează 
la interior (menţinerea timp de 28 de zile În laborator, Într-o atmosferă cu circulaţie liberă a 
aerului la temperatura (23±2°C) şi umiditatea relativă de (50±5)%, conform SR EN 150 
7783:2019), condiţionarea pentru finisajele care se utilizează la exterior fiind mai solicitantă 
pentru material, implicând efectuarea unor cicluri de Îmbătrânire a materialului din care este 
confecţionată epruveta. 

După etapa de condiţionare, proba circulară a fost etanşată pe marginea unei cupe 
de sticlă În care s-a introdus În prealabil o soluţie saturată de fosfat acid de amoniu, spaţiul 
de aer dintre piesa circulară de testat (proba) şi suprafaţa soluţiei fiind de minimum 10 mm, 
pentru a facilita manipularea ansamblului de testare În timpul cântăririi, În interiorul cupei 
umiditatea relativă fiind de 93%. S-a ţinut cont ca suprafaţa exactă a epruvetei expuse să fie 
de cel puţin 50cm2, iar etanşarea epruvetei s-a efectuat cu fulgi de parafină. 

Ansamblul realizat din epruveta circulară de material compozit şi cupa de sticlă cu 
soluţie saturată de fosfat acid de amoniu (l fost plasat Într-o cameră de climă, cu rol de incintă 
de testare, la 23°C şi umiditate relativă de 50%. În următoarele două figuri este prezentată 
imaginea de ansamblu şi un detaliu privind aspectul ansamblului realizat din epruveta 
circulară de material compozit şi cupa de sticlă, după etanşare cu parafină. 

Permeabilitatea la vapori de apă a materialului compozit selectat. Testare preliminară 

Eprllvete specifice Detaliu epruvetă 

Din cauza diferenţei dintre presiunea parţială a vaporilor de apă din interiorul cupei 
de testare şi presiunea parţială a vapori lor de apă din incinta de testare, apa difuzează prin 
acoperirea supusă testului. Astfet prin cântărirea ansamblului de testare la intervale de timp 
adecvate, se urmăreşte modificarea mase! acestuia. 



Pierderea de masă s-a determinat cântărindu-se epruvetele la intervale de timp de 24 
de ore, 48 ore, 96 de ore, continuând cântări riie până la masă constantă. 

Exprimarea rezultatelor s-a efectuat reprezentând grafic, respectiv calculând: 
1. Debitul de transmisie a vapori/arde apa, G,(g/h) prin epruvetă, fiind masa vaporilor 

de apă transmisă Într-o anumită perioadă de timp, În condiţii specifice constante de 
umiditate relativă, pe faţa epruvetelor. Pentru fiecare epruvetă se determină masa totală, În 
g, după un interval de timp definit, În ore, care se reprezintă grafic În funcţie de timp. Testul 
este considerat că se termină atunci când trei sau mai multe puncte se află pe o linie dreaptă, 
care indică o rată constantă de trecere a vaporilor de apă. Panta acestei linii drepte este 
debitul vaporilor de apă care trec prin epruvetă, G , in gJh; 

2. Viteza de transmisie a vapori/ar de apă, V, a acoperirii (g/m2z), fiind masa vapori lor 
de apă ce este transmisă Într-o perioadă dată prin suprafaţa unei probe date În condiţii 
constante specificate de umiditate relativă, pe fiecare faţă a epruvetelor. 

V = 24x .E.x G , unde: (1) 
Po A 

.E. - factor de corecţie al transmisiei vaporilor de apă V, la presiunea atmosferică standard; 
Po 

G - debitul de transmisie a vaporilor de apă, gJh ; A - aria, În m2 pentru epruvetă ; 
V - viteza de transmisie a vaporilor de apă, În gJm2zi , pentru sistemul testat; 
24 - factor pentru a converti G din grame pe oră În gram pe zi 

Presiunea atmosferică, p, În Pa, În timpul testului poate fi calculată astfel: 
h 

p = Po ---, unde: (2) 
0,085 

h - Înălţimea deasupra nivelului mării, În metri de laborator de testare (75 m); 

pa - presiunea atmosferica standard, În Pa (101325 Pa); .E. = 1,00::: 1 
Po 

3. Difuzia echivalentă prin grosimea stratului de aer, Sd, (m) fiind grosimea stratului 
de aer static În aceleaşi condiţii a ratei de transfer a vaporilor de apă ca şi acoperirea. 

8xAn 
Sd a LYv , unde: (3) 

V 
Oa - coeficient de permeabilitate a aerului, la temperatură şi presiune standard, in g/mezie 

Pa; Oa= 0,0169 gJmezie Pa; Llpv - diferenţa de presiune, În Pa pe cele două feţe ale acoperirii 

20,4 ( ) 
Sd =-- 4 

V 
Ulterior prelucrării datelor experimentale obţinute, pe baza rezultatelor redate În 

formă tabelată În cadrul lucrării, au reieşit următoarele aspecte: 
• Sistemul III', testat În absenţa ciclurilor de Îmbătrânire (considerată În acest proiect ca 

testare preliminară), a avut o comportare bună la etapele de realizare a epruveteÎ, sistemul 
aplicat pe plasa de fibră de sticlă fiind flexibilă Într-o anumită măsură, fără a prezenta fisuri 
vizibile cu ochiul liber; 



• Sistemul III' a avut o comportare bună la testarea preliminară şi a fost Încadrat În clasa 
V2, medie din punct de vedere al permeabilităţii la vapori de apă, corespunzătoare pentru un 
finisaj destinat utilizării În contact cu mediul atmosferic exterior. 

Având În vedere faptul că testările preliminare ale sistemului III' (fără amorsă) au 
indicat o bună comportare la testarea preliminară, s-a trecut la determinarea permeabilităţii 
la vapori de apă conform procedurii complete specifice pentru finisaje exterioare, aspectele 
diferite constând doar În ceea ce priveşte condiţionarea probelor. 

Determinarea permeabilităţii la vapori de apă pentru sistemele multistrat de 
finisare cu adaosuri din deşeuri agricole, vegetale/animale ş.a. 

Conform SR EN ISO 7783:2019, pentru finisajele care sunt preconizate a se utiliza la 
exterior, probele realizate se condiţionează În trei cicluri care conţin: 
• 24 ore imersie În apă potabilă la (23±2)2C , 24 ore uscare la (SO±2)QC; 

• 24 de ore uscare la temperatura de (SO±2)QC; 
• Înainte de testare, minimum 24 de ore, menţinerea probelor Într-o atmosferă 
standard la temperatura de (23±2)2C şi umiditatea relativă de (SO±S)%. La sfârşit de 
săptămână, păstrarea epruvetelor În aceleaşi condiţii de mediu ca Înainte de testare 

Determinarea permeabilităţii la vapori de apă a fost efectuată pe un număr de nouă 
sisteme. Suplimentar faţă de sistemele 1', 11', III', IV', IV', VII', impermeabilizate, s-au adăugat 
Încă patru, neimpermeabilizate, anume: 
• sistemul III' o - echivalentul sistemului III' dar neimpermeabilizat şi fără adaosul de 
adeziv În materialele compozite (straturile 2 şi 3); 
• sistemul III' OAD - sistemul III', variantă neimpermeabilizată, conform reţetei de bază; 
~ sistemul IV' 0- sistemul III' , variantă neimpermeabilizată, conform reţetei de bază; 
• sistemul VII" o sistemul III, variantă neimpermeabilizată, conform reţetei de bază; 

Au fost selectate aceste variante suplimentare de sisteme spre testare din punct de 
vedere al permeabilităţii la vapori de apă deoarece, făcând comparaţie cu aceleaşi sistemele 
În variantă impermeabilizată, s-a urmărit: 

influenţa pe care o are prezenţa adaosului de adeziv În alcătuirea materialelor 
compozite, sub aspectul permeabilităţii la vapori de apă; 

studierea sistemelor neimpermeabilizate IV' o şi VII' o care au În reţetele de bază şi 
deşeu din lână de oaie, din acest motiv având o lucrabilitate mai dificilă comparativ cu a 
celorlalte sisteme. 

De menţionat faptul că a fost ales sistemul III' pentru aceste comparaţii deoarece 
acesta este singurul care conţine două straturi identice din acelaşi material compozit, 
material care, la rândul său, este prezent ca al treilea strat În toate celelalte sisteme, În acest 
context fiind utilă cunoaşterea materialului/sistemului respectiv În diferite ipostaze. 

În lucrare sunt prezentate tabelat grosimile medii determinate experimental pentru 
probele circulare ale sistemelor menţionate anterior. Se constată, pe de o parte, că prezenţa 
adezivului (cazul sistemelor Iii' o şi Iii' OAD) determină fluidizarea materialului compozit, implicit 
scăderea grosimii medii totale, fapt care se observase şi În timpul lucrărilor de laborator, şi 
pe de altă parte, faptui că prezenţa straturilor de impermeabilizare determină În general o 
creştere a grosimii medii. Excepţie fac sistemele VII' o şi VII", unde prezenţa adaosului din lână 



de oaie care, din cauza aglomerărilor locale de lână, imprimă un caracter discontinuu stratului 
2, creând grosimi neuniforme pentru cele două sisteme, ceea ce nu mai permite evidenţierea 
creşterii de grosime a probelor ca urmare a celor două straturi de impermeabilizare. Astfel, 
valorile grosimilor medii variază Între 2,17 mm şi 3,23 mm pentru sistemele 
neimpermeabilizate şi Între 2,39 mm şi 3,24 mm. De asemenea, În lucrare sunt prezentate 
fotografic probele circulare ale sistemelor Înainte şi după condiţionare, În continuare fiind 
redate câteva ilustraţii În acest sens. 

Epruvetele circulare realizate din sistemele multistrat cu adaos vegetal, anima! ş.a., 

determinarea la de de În camera de climă 

Rezultatele experimentale obţinute În urma determinărilor privind permeabilitatea 
sistemelor multistrat cu adaos vegetal, animal ş.a. sunt prezentate În lucrarea in extenso, 
atât În formă tabelată (18 tabele) cât şi sub formă de reprezentări grafice (18 figuri). 



Centralizarea rezultatelor şi clasificarea sistemelor multistrat În funcţie de 
permeabilitatea la vapori de apă este prezentată În tabelul următor: 

Nr. crt Cod Nr. epruveta V Sd Clasificare 
epruveta conform 
(culoare) gem2ezi m SREN 

15824:2017 
l. Proba 111'0,1 23,4017 Clasa V2 
2. 11I'0(alb) Proba 111'0,2 0,87 medie 

3. Proba III' OAD,l 24,5341 Clasa V2 
4. III'oAD(alb) Proba III' OAD,2 0,83 medie 

5. Proba IV' 0,1 14J205 1,40 ! Clasa V3 i 

6. IV'o(alb) Proba IV' 0,2 
! 

slabă 

7. Proba VII' 0,1 14,9092 1,40 Clasa V3 
, 8. VlI'o(alb) Proba VII' 0,2 slabă 

9. l' (maro) Proba 1'1 23,2130 0,88 Clasa V2 , 

i 10. Proba l' 2 
! 

medie 1 

11. II' (maro) Proba II' 1 ; 21,3258 0,96 Clasa V2 
12. Proba II' 2 medie 

! 13. III' (maro) Proba 111'1 ' 50J667 0,40 Clasa V2 
; 

14. Proba 111'2 I medie 

15. IV' (maro) Proba IV'l 11,5121 

I 
1,77 f Clasa V3 I 

16. Proba IV'2 
! 

slabă I , , , 
-+--------~ 

i 17. VII' (maro) Proba VII' 1 20,5703 0,99 I Clasa V2 I 
I Proba VII'2 medie I 

Din analiza rezultatelor centralizate şi a clasificări lor din tabelul anterior reies 
următoarele aspecte: 

e Cea mai mare parte a probelor studiate se Încadrează În clasa medie V2, 

excepţie făcând epruvetele/sistemele neimpermeabilizate IV'o şi IV'o, şi epruvetele/sistemul 
impermeabilizat IV', toate cele trei conţinând deşeu de lână, care generează un efect de 
reducere a permeabilităţii la vapori. 

e Prezenţa adezivului "In materialul compozit 111'0, neimpermeabilizat, nu 
influenţează nivelul caracteristicii analizate; 

e Prezenţa celor două straturi de impermeabilizare nu influenţează 

permeabilitatea la vapori a sistemului III', acesta fiind În clasa medie V2, atât În varianta 
impermeabilizată cât şi În cea neimpermeabilizată a sistemului. 

e Având În vedere că sistemul III' (impermeabilizat, conţinând doar deşeu 
vegetal) are o permeabilitate la vapori de apă medie iar sistemu! IV' (impermeabilizat, 
conţinând amestec de deşeu vegetal şi animal) are o permeabilitate slabă, În condiţiile În care 

s-a constatat anterior că cele două straturi de impermeabilizare nu influenţează caracteristica 

analizată, rezultă că se confirmă şi pe această cale că deşeul din lână de oaie scade 



permeabilitatea la vapori de apă a sistemului IV' şi totodată, că prezenţa celui de al treilea 
strat al finisajului (exclusiv cu deşeu vegetal) nu compensează această scădere. 

Selectarea factorilor agresivi de mediu şi simularea În condiţii accelerate de laborator 

Pentru definirea factorilor agresivi de mediu la care se raportează cercetarea 
experimentală a fazei actuale, conform celor precizate În faza anterioară, s-a considerat că 
aplicarea produselor/finisajelor se face pe suprafeţe cimentoide. În consecinţă, s-au luat ca 
bază de pornire clasele de expunere şi combinaţii ale acestora pentru beton, În interiorul şi 
exteriorul clădirilor, conform reglementării tehnice NE 012/1:2007 "Normativ pentru 
producerea betonului şi executarea lucrărilor din beton, beton armat şi beton precomprimat. 
Partea 1: Producerea betonului" . 

S-a considerat că următoarele clase de expunere sunt reprezentative pentru 
solicitările climatice specifice ţării noastre şi totodată pentru posibilele condiţii de mediu din 
timpul exploatării acestui tip de finisaj multistrat (exploatare Într-un mediu atmosferic 
interior), incluzând chiar şi o serie de solicitări de mediu care sunt severe pentru un finisaj 
(exploatare Într-un mediu atmosferic exterior), situaţii În care este necesar ca sistemele să 
manifeste un anumit potenţial de protecţie faţă de materialul suport, respectiv mortarul de 
ciment: XO (niciun risc de coroziune sau atac); XC1, XC3 şi XC4 (coroziunea cauzată de 
carbonatare, definită În mod diferit În funcţie de condiţiile specifice de umiditate, de 
expunere a betonului la acţiunea mediului); XS1 (coroziunea cauzată de clorurile din apa de 
mare); XFl (atac prin Îngheţ-dezgheţ fără agenţi de dezgheţare) şi combinaţii de clase de 
expunere} anume XO+XC1 şi XC3 + XFl. 

În vederea expunerii sistemelor de finisare/protecţie din produsele realizate cu 
adaosuri din deşeuri agricole vegetale/de natură animală ş.a., la solicitări agresive de mediu, 
pornind de la aceste clase de expunere, au fost stabilite mediile agresive de expunere 
simulate În condiţii accelerate de laborator, după cum urmează: 

• Ceaţă salină neutră, conform SR EN ISO 9227:2017, pentru a simula clasa de expunere 
XS1; 

• Căldură şi umiditate/condens, conform SR EN ISO 6270-2:2018,varianta de expunere 
constând din 8 ore la T = 402C, U r = 100 % şi 16 ore În contact cu mediul atmosferic 
din laborator (T = (23±2)2C, U r=(50±5)%.), simulând clasa de expunere XC4; 

• Expunere constând din 8 ore la frigider, la T = (- 20)2C şi 16 ore În contact cu mediul 
atmosferic din laborator, la T = (23±2)2C, U r=(50±5)%, pentru a simula combinaţia de 
clase de expunere XC3 + XFl, variaţii de temperatură. 

Având În vedere că În această fază epruvetele au fost expuse şi la acţiunea mediului 
atmosferic urban-industrial (in situ), În figura următoare este redat schematic ansamblul 
mediilor agreslve/corozive În care au fost expuse pe parcursul acestei faze epruvetele 
protejate cu sistemele multistrat de finisare/protecţie cu adaosuri din deşeuri agricole ş.a, cu 
precizarea claselor de expunere aferente, În condiţii accelerate de laborator sau În condiţii 
reale. 



Mediul natural atmosferic urban-industrialI XC4 

Variaţii de 
temperaturăI 

XC3 +XFl 

Realizarea epruvetelor şi expunerea epruvetelor la acţiunea mediilor agresive/corozive 

În vederea expunerii la acţiunea mediilor agresive, În condiţii accelerate de laborator 
şi in situ, epruvetele au fost realizate prin aplicarea sistemelor multîstrat r, 11', III', IV' şi VII' 
În varianta impermeabililată, pe câte opt prisme din mortar de ciment cu dimensiunile de 
4X4X16cm. Aplicarea sistemelor s-a realizat pe trei din cele patru feţe ale fiecărei prisme, 
restul suprafeţelor fiind acoperite cu un strat de vopsea epoxidică, realizând astfel "sigilarea" 
fiecărei suprafeţe libere a epruvetelor prismatice faţă de acţiunea mediilor agresive. În 
figurile următoare este redat aspectul epruvetelor protejate cu sistemele multistrat, precum 
şi aspectul epruvetelor acoperite pe restul suprafeţelor, cu vopseaua epoxidică, de culoare 
neagră, fiind pus În evidenţă şi modul de notare a probelor. Grosimile medii totale ale 
sistemelor aplicate pe epruvetele din mortar de ciment au fost similare cu cele ale probelor 
circulare realizate pentru determinarea permeabilităţii la vapori de apă, variind de la 2,26 
mm la 2,91 mm. 

-- \ 

Epruvete Înainte de expunerea la solicitări agresive de mediu simulate În condiţii 

accelerate de laborator in situ. Ci,.,i/,., .. n,. 



Imaginile următoare redau detalii privind expunerea epruvetelor În mediile agresive 
din camera de ceaţă salină neutră, camera de căldură şi umiditate/condens şi frigider. 

Expunerea sistemelor de finisare/protecţie din produsele realizate cu adaosuri din 
nn,·,rn'o lu~no'Tn',~'nlo natură animală a., În camera de salină neutră 

- ,.._ .. _ • • __ ~ "0 "'"-. _. 
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Expunerea sistemelor de finisare/protecţie din produsele realizate cu adaosuri din 
deşeuri agricole vegetale/de natură animală ş.a., În camera de căldură şi 

Expunerea sistemelor de finisare/protecţie din produsele realizate cu adaos uri din deşeuri 
natură animală la de 

Urmărirea comportării În timp a sistemelor de finisare şi protecţie cu adaosuri din deşeuri 
agricole vegetale/de natură animală ş.a., la solicitări agresive de mediu simulate În condiţii 
accelerate de laborator, cu determinarea evoluţiei În timp a principalelor caracteristici 
fizico-mecanice 

în această fază, În fiecare dintre mediile agresive prezentate anterior, au fost expuse 
simultan grupe de câte opt epruvete, câte două pentru fiecare sistem de finisare/protecţie 
cu adaosuri din deşeuri agricole vegetale/de natură animală ş.a. Epruvetele au fost examinate 



vizual la fiecare 7 zile. Până la data finalizării acestei faze, probele au fost expuse 14 zile În 
fiecare dintre mediile respective. Ulterior, după examinarea vizuală, pe o faţă a uneia dintre 
epruvete a fost determinată aderenţa la suport prin metoda smulgerii. 

După primele 14 zile de expunere, examinarea vizuală a indicat că aspectul texturat 
iniţial al probelor nu a suferit modificări evidente, cu excepţia epruvetelor din camera de 
ceaţă salină neutră, la care aspectul finisajului a suferit uşoare modificări, similare unei 
solicitări la uzură, deşi ceaţa salină nu exercită o asemenea acţiune asupra materialelor cu 
care vine În contact În incinta respectivă. 

Rezultate parţiale privind comportarea În timp a sistemelor de finisare şi protecţie cu 
adaosuri din deşeuri agricole vegetale/de natură animală ş.a., la solicitări agresive de 
mediu simulate În condiţii accelerate de laborator 

Valorile medii ale aderenţelor la suport pentru sistemele de finisare şi protecţie cu 
adaosuri din deşeuri agricole vegetale/de natură animală ş.a, valori determinate după 
primele 14 zile de expunere În mediile agresive realizate În condiţii accelerate de laborator, 
sunt prezentate În tabelul următor: 

~ 
1'/1,12 11'/1,30 111'/1,17 IV'/l,OO VII'/O,98 

.• iaIă(MPa) 

Medii de expunere 
Variaţii de temperatură 0,97 1,05 1,26 0.85 1,03 
Căldură şi umiditate 0,70 0,71 0,87 0,66 0,68 

Ceaţă salină 0,53 0,54 0,53 0,59 0,58 

Analiza rezultatelor din tabelul anterior a indicat următoarele aspecte: 
• Sistemele au avut cea mai bună comportare În mediul cu variaţii de temperatură, 

aderenţele după 14 zile de expunere, la trei din 5 probe Înregistrând scăderi cuprinse 
Între 0,15 MPa şi 0,25 MPa, iar la două dintre sisteme, IlI'şi VII', chiar uşoare creşteri, 
cu 0,09 MPa, respectiv 0,05 MPa. 

• După expunerea În mediul cu căldură şi umiditate/condens, aderenţele tuturor 
sistemelor au scăzut comparativ cu aderenţele iniţiale, scăderile fiind cuprinse Între 
0,30 MPa, la sistemele VII' şi III', şi 0,42 MPa, la sistemul 1'. 

• Cele mai mari scăderi ale aderenţelor au avut loc după expunerea sistemelor la 
acţiunea ceţii saline. Aderenţele au scăzut la toate sistemele, cu valori cuprinse Între 
0,40 MPa, la sistemul VII' , şi 0,76 MPa, la sistemul II'. 

• Comparând valorile aderenţelor la suport ale sistemelor după primele 14 zile de 
expunere rezultă că agresivitatea mediilor faţă de aceste sisteme creşte În ordinea: 
variaţii de temperatură < căldură şi umiditate/condens < ceaţă salină; 
Având În vedere că standardul SR EN 15824 : 2017 indică drept limită inferioară, 

pentru aderenţa tencuielilor exterioare şi interioare pe bază de liant; organici, valoarea de 
0,3MPa, rezultă că până În această etapă, după 14 zile de expunere la acţiunea mediilor 
agresive, toate sistemeie se Încadrează Încă În parametri corespunzători din acest punct de 



vedere. Atrage Însă atenţia scăderea puternică a aderenţelor sistemelor expuse la ceaţă 
salină, precum şi modificările uşoare de aspect ale tuturor finisajelor doar În acest mediu. 

Urmărirea comportării În timp va fi continuată, termenele de determinare a 
aderenţelor la suport urmând a fi la 21 şi 28 de zile, apoi la 1,5 luni, 2 şi 3 luni de expunere. 

Expunerea sistemelor de finisare şi protecţie cu adaosuri din deşeuri agricole vegetale/de 
natură animală ş.a., la solicitări agresive naturale de mediu, "in situ" (mediu atmosferic 
urban-industrial) 

Tot În cadrul acestei faze, un set complet de epruvete/sisteme multistrat a fost expus 
şi in situ, În mediul atmosferic urban-industrial caracteristic municipiului Bucureşti, În standul 
de expunere specific, amenajat pe una dintre clădirile Sucursalei INCERC Bucureşti, mediul 
atmosferic Încadrându-se În clasa de expunere XC4, expunere În mediu natural, respectiv 
elemente exterioare expuse intemperiilor. 

Expunerea sistemelor de finisare/protecţie din produsele realizate cu adaosuri din deşeuri 
natură animală ş.a., În mediul urban-industrial 

La acest tip de expunere, atacul asupra materialelor de construcţie se manifestă mult 
mai slab comparativ cu cel realizat În condiţii accelerate de laborator, şi ca urmare, termenele 
de determinare a aderenţelor vor fi la intervale de 30 de zile. 

Suplimentar faţă de rezultatele preconizate, a fost elaborat şi un studiu privind 
estimarea resurselor şi a costului de punere În operă pentru sisteme multistrat de 
finisare/protecţie obţinute prin utilizarea de deşeuri agricole (coji seminţe de floarea
soarelui şi lână de oaie). Astfel, au fost realizate: estimarea resurselor pentru sistemele de 
finisare/protecţie prin utilizarea materialelor inovative eco-durabile, estimarea costului de 
punere În operă a acestui tip de sisteme, precum şi o analiză comparativă a costurilor sisteme 
inovative vs. sisteme tradiţionale. Această parte a studiului a avut drept obiectiv estimarea 
costurilor de punere În operă pentru două tipuri de sisteme multistrat inovatoare, cu, 
respectiv fără impermeabilizare, iar rezultatele obţinute sunt orientative şi au la bază nivelul 
de cercetare În domeniu până În prezent. Pentru demonstrarea eficienţei economice a 
sistemelor analizate, nivelul costurilor va trebui corelat cu eficienţa obţinută prin utilizarea 
efectivă a acestora (performanţă În timp, durabilitate) În vederea realizării de analize 
comparative cu sistemele clasice utilizate până În prezent. 



6. Rezultate, stadiul realizării obiectivului fazei, concluzii si propuneri pentru 
continuarea proiectului 

Referitor la stadiul de implementare a proiectului, la finalizarea celei de-a treisprezecea 
faze a acestuia, se consideră că au fost Îndeplinite În Întregime rezultatele preconizate şi 
ţintele stabilite pentru atingerea obiectivului propusI şi anume: 

~ Expunerea sistemelor de finisare/protecţie din produsele realizate cu adaosuri din 
deşeuri agricole vegetale/de natură animală ş.a., la solicitări agresive de mediu 
simulate În condiţii accelerate de laborator (ceaţă salină, căldură şi umiditate, 
temperatură scăzută, variaţii de temperatură, ş.a); 

~ Urmărirea comportării În timp a sistemelor de finisare şi protecţie cu adaosuri din 
deşeuri agricole vegetale/de natură animală ş.a., la solicitări agresive de mediu 
simulate În condiţii accelerate de laborator, cu determinarea evoluţiei În timp a 
principalelor caracteristici fizica-mecanice; 

~ Rezultate parţiale privind comportarea În timp a sistemelor de finisare şi protecţie cu 
adaosuri din deşeuri agricole vegetale/de natură animală ş.a., la solicitări agresive de 
mediu simulate În condiţii accelerate de laborator. 

~ Expunerea sistemelor de finisare şi protecţie cu adaosuri din deşeuri agricole 
vegetale/de natură animală ş.a., la solicitări agresive naturale de mediu, lIin situ" 
(mediu atmosferic urban-industrial); 

~ Diseminarea rezultatelor cercetării. 

Concluziile acestei faze a proiectului de cercetare sunt prezentate după cum urmează: 

• În această fază a cercetării, documentarea a urmărit aspecte privind testarea, 
abordarea la nivel internaţional a cercetărilor privind studierea comportării diferitelor 
tipuri de produse/materiale de construcţii realizate cu adaos din deşeuri 

vegetale/animale, la acţiunea condiţiilor agresive ale mediului Înconjurător: 

umiditatea, temperatura, variaţiile de temperatură ş.a. 
• Deşi În cadrul documentării nu au fost identificate cercetări pe produse de acoperirei 

finisare cu adaosuri din deşeuri agricole de natură vegetală/ animală, produse care 
fac obiectui acestei direcţii de cercetare a proiectului, au fost identificare principii, 
direcţii generale de testare a unor produse/materiale de construcţii care, prin 
caracteristicile fizica-mecanice determinate, oferă indicii privind comportarea lor În 
exploatare a materialelor/produselor de construcţie cu deşeuri vegetale, animale etc. 
la acţiunea factorilor agresivi/corozivi de mediu. 

• Dintre cele şapte sisteme multistrat realizate În faza anterioară a proiectului din 
materiale compozite conţinând adaosuri din deşeuri agricole de natură 

vegetală/animală ş.a., sisteme care au fost notate cu l' - VII', În această fază au fost 
testate cinci, În vederea stabilirii potenţialului lor ca finisaj/protecţie la acţiunea 
factorilor agresivi de mediu, sistemele V' şi VI' fiind excluse, ca urmare a efectelor 
nefavorabile introduse; În cele două reţete de bază; prin prezenţa deşeului agricol de 



natură animală. Sistemele 1', 11', III', IV', IV' şi VII' au fost realizate şi studiate În două 
variante identice ca structură de bază dar diferite prin prezenţa două straturi de 
impermeabilizare din lazură acrilică concentrată, pe bază de apă. 

• Materialele compozite/sistemele multistrat concepute sunt produse inovatoare care 
nu se Încadrează integral În categoria produselor de finisare tip vopsea şi nici În cea a 
tencuielilor, dar ele se regăsesc preponderent În cea de a doua categorie, mai puţin 
în ceea ce priveşte timpul de întărire/maturare (nedeterminat iniţial) şi aderenţa la 
suport (având aderenţe mai mari decât valoarea limită de 0,3 MPa pentru tencuieli 
pe bază de lianţi organici). În acest context, s-a efectuat o monitorizare a aderenţelor 
la suprafeţele din mortar de ciment pentru sistemele multistrat de finisare cu 
potenţial de protecţie a construcţiilor faţă de acţiunea factorilor agresivi/corozivi de 
mediu. 

• Ca urmare a constatărilor efectuate pe parcursul monitorizării timp de 28 de zile a 
aderenţelor sistemelor multistrat cu adaosuri de deşeuri agricole vegetale, animale 
ş.a. a rezultat că acest tip de acoperiri continuă să dezvolte compactitatea structurii 
lor şi aderenţa la suport pe parcursul Întregului interval, cu precădere spre finalul 
acestuia, astfel încât necesită un timp de Întărire mai îndelungat, de 28 de zile, până 
la determinarea aderenţei caracteristice la suprafaţa-suport. 

• Pentru ca o acoperire aplicată pe un element de construcţie să aibă rol de finisaj şi o 
bună comportare/durabilitate la acţiunea condiţiilor agresive de mediu este necesar 
ca aceasta să fie caracterizată printr-o structură cât mai compactă şi impermeabilă la 
apă dar permeabilă la vapori de apă. De aceea, a fost necesară testarea sistemelor 
multistrat din punct de vedere al permeabiiităţii la vapori de apă, pentru a şti mai întâi 
dacă materialele compozite concepute (cu deşeuri vegetale, animale, ş.a.), respectiv 
sistemele multistrat realizate cu acestea se pretează la Încercarea amintită, iar mai 
apoi, În funcţie de rezultatele obţinute, dacă pot avea rol de finisaj. 

• Pentru Încercarea preliminară, s-a utilizat unul dintre sistemele multistrat studiate, 
sistemul notat cu III', În variantă impermeabilizată. Sistemul a fost considerat 
reprezentativ întrucât este alcătuit doar dintr-un singur material compozit, conţine 
doar deşeu vegetal de fracţiune mică, de 4mm, generând acoperirea cu structura cea 
mai compactă, dar şi deoarece materialul compozit precizat intră în alcătuirea 

fiecăruia dintre celelalte sisteme multistrat. 
• Având În vedere faptul că testările preliminare ale sistemului III' au indicat o bună 

comportare la acest tip de determinare, intrând, conform SR EN ISO 7783:2019, În 
clasa V2, medie din punct de vedere al permeabilităţii la vapori de apă, 

corespunzătoare pentru un finisaj destinat utilizării În contact cu mediul atmosferic 
exterior, s-a trecut la determinarea permeabiiităţii la vapori de apă la toate celelalte 
patru sisteme multistrat studiate În cadrul acestei faze. 

• Determinarea permeabilităţii la vapori de apă a fost efectuată pe un număr de nouă 
acoperiri. Sistemelor i', 11', III', IV', IV', VII', impermeabilizate, li s-au adăugat Încă 
patru, neimpermeabilizate, acestea din urmă fiind concepute pentru a studia 
influenţa pe care o are adaosui de adeziv din alcătuirea materialelor compozite, 
deşeul din lână de oaie şi straturile de impermeabilizare asupra permeabilităţii 



sistemelor la vapori de apă. Din analiza rezultatelor obţinute reiese că majoritatea 
sistemelor studiate se Încadrează În clasa medie V2, excepţie făcând 

epruvetele/sistemele neimpermeabilizate care conţin deşeu de lână, acesta generând 
un efect de reducere a permeabilităţii la vapori a sistemelor. De asemenea, s-a 
constatat că prezenţa adezivului şi a straturilor de impermeabilizare nu influenţează 
nivelul caracteristicii analizate. 

• În vederea expunerii sistemelor de finisare/protecţie din produsele realizate cu 
adaosuri din deşeuri agricole vegetale/de natură animală ş.a., la solicitări agresive de 
mediu, au fost stabilite mediile agresive de expunere simulate În condiţii accelerate 
de laborator. Pornind de la clasele de expunere şi combinaţii ale acestora pentru 
beton, În interiorul şi exteriorul clădirilor, conform reglementării tehnice 
NE 012/1:2007, s-au stabilit următoarele medii de expunere: 

ceaţă salină neutră, conform SR EN ISO 9227:2017, pentru a simula clasa de 
expunere XS1; 
căldură şi umiditate/condens, conform SR EN ISO 6270-2:2018, varianta de 
expunere constând din 8 ore la T = 400C, U r= 100 % şi 16 ore În contact cu mediul 
atmosferic din laborator (T = (23±2)OC, U r=(50±5)%), simulând clasa de expunere 
XC4; 
expunere constând din 8 ore la T = (-20)OC şi 16 ore În contact cu mediul atmosferic 
din laborator, la T = (23±2)OC, U r =(50±5)%, pentru a simula combinaţia de clase 
de expunere XC3 + XF1, variaţii de temperatură. 

• În vederea expunerii la acţiunea mediilor agresive, În condiţii accelerate de laborator 
şi in situ, epruvetele au fost realizate prin aplicarea sistemelor multistrat 1', 11', III', IV' 
şi VII' În varianta impermeabilizată, pe câte opt prisme din mortar de ciment cu 
dimensiunile de 4x4x16cm. Aplicarea sistemelor s-a realizat pe trei din cele patru feţe 
ale fiecărei prisme, restul suprafeţelor fiind acoperite cu un strat de vopsea epoxidică, 
realizând astfel "sigilarea" fiecărei suprafeţe libere a epruvetelor prismatice faţă de 
acţiunea mediilor agresive. 

• Epruvetele au fost expuse În aceeaşi zi În fiecare dintre mediile precizate, unde au stat 
expuse 14 zile. Ulterior acestui termen, după examinarea vizuală, pe o faţă a uneia 
dintre epruvete a fost determinată aderenţa la suport prin metoda smulgerii. 

• După primele 14 zile de expunere, examinarea vizuală a indicat că aspectul texturat 
iniţial al probelor nu a suferit modificări evidente, cu excepţia epruvetelor din camera 
de ceaţă salină neutră, la care aspectul finisajului a suferit uşoare schimbări, similare 
unei solicitări la uzură, deşi ceaţa salină nu exercită o asemenea acţiune asupra 
materialelor cu care vine În contact În incinta respectivă. 

• În ceea ce priveşte valorile medii ale aderenţelor la suport pentru sistemele de finisare 
şi protecţie cu adaosuri din deşeuri agricole vegetale/de natură animală ş.a, după 
primele 14 zile de expunere În mediile agresive realizate În condiţii accelerate de 
laborator, a rezultat faptul că, Întrucât standardul SR EN 15824 : 2017 indică drept 
limită inferioară, pentru aderenţa tencuielilor exterioare şi interioare pe bază de lianţi 
organic;, valoarea de O,3MPa, până În această etapă, după 14 zile de expunere la 
acţiunea mediilor agresive, toate sistemele se Încadrează Încă În parametri 
corespunzători din acest punct de vedere. Atrage Însă atenţia scăderea puternică a 



aderenţelor sistemelor expuse la ceaţă salină, precum şi modificările uşoare de aspect 
ale tuturor finisajelor În acest mediu. Urmărirea comportării În timp va fi continuată, 
termenele de determinare a aderenţelor la suport urmând a fi la 21 şi 28 de zile, apoi 
la 1,5 luni, 2 şi 3 luni de expunere. 

• Un set complet de epruvete cu sisteme multistrat a fost expus şi in situ, În mediul 
atmosferic urban-industrial caracteristic municipiului Bucureşti, În standul de 
expunere specific, amenajat pe una dintre clădirile Sucursalei INCERC Bucureşti, 

mediul atmosferic Încadrându-se În clasa de expunere XC4, expunere În mediu 
natural, respectiv elemente exterioare expuse intemperiilor. 

• La acest tip de expunere, atacul asupra materialelor de construcţie se manifestă mult 
mai slab comparativ cu cel realizat În condiţii accelerate de laborator, şi ca urmare, 
termenele de determinare a aderenţelor vor fi la intervale de 30 de zile. 

• Suplimentar faţă de rezultatele preconizate, a fost realizat şi un studiu privind 
estimarea resurselor şi a costului de punere În operă pentru sisteme multistrat de 
finisare/protecţie obţinute prin utilizarea de deşeuri agricole (coji seminţe de floarea
soarelui şi lână de oaie ş.a.), precum şi o analiză comparativă a costurilor sisteme 
inovative vs. sisteme tradiţionale. Rezultatele obţinute sunt orientative şi au la bază 
nivelul de cercetare În domeniu până În prezent, iar pentru demonstrarea eficienţei 
economice a sistemelor inovative, nivelul costurilor va trebui corelat cu eficienţa 
obţinută prin utilizarea efectivă a acestora (performanţă În timp, durabilitate) În 
vederea realizării de analize comparative cu sistemele clasice. 

Referitor la indicatorii asociaţi pentru monitorizare şi evaluare este prezentată 

participarea/pregătirea participării la manifestări ştiinţifice pe!1tru diseminarea rezultatelor 
cercetărilor efectuate, astfel: 

- 25th International Exhibition of Inventions "INVENTICA 2021" laşi, România, 
- XXlth International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying, Geology and 

Mining, Ecology and Management - SGEM 2021, 14-22.08.2021, 1 articol integral, În limba 
engleză, 

- 1 articol În limba engleză trimis În vederea evaluării/publicării În Revista Română de 
Materiale. 

Detaliile privind titlul comunicării, autorii şi premiile obţinute sunt prezentate În 
continuare. 

Rezultate obţinute la 25th International Exhibition of Inventions "INVENTICA 2021" laşi 

Nr. Titlu Autori Nr.pag.vol I Premii 
crt rezumatI obţinute 

poster ! 
1 Effects of confinement Vasilica Vasile, Cristian 186/206 I Diploma of 

I measures imposed al the I Petcu, Alina Dima, I I Honor GOLD 
beginning ofthe COVID-19 Mihaela Ion, Cora MEDAL 

1 pandemic on outdoor air Stamate, MarÎana 
quality Cioncu-Puenea 



I 
I 

2 Thermo-insulating and Irina Popa, Cristian 1184/204 Diploma of 
decorative coatings with Petcu, Alexandrina Excellence 1 

sunflower seed husks Mureşanu 
1 

SILVER r 
I 

I MEDAL 

3 The assessment of non- Cornelia-Florentina 182/202 Diploma of 
hazardous industrial by- Dobrescu Excellence 
products as sustainable SILVER 
materials in engineering MEDAL 
applications 

4 Contributions regarding the Silviu Lambrache 1185/205 Diploma of 
development of LeA type cost 

I 

Excellence 
analyses in the construction SILVER 
materials sector MEDAL 

XXlth International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying, Geology and 
Mining, Ecology and Management - SGEM 2021 

Nr. Titlu Autori 
crt 
1 Sunflower seed shells and sheep wool, starting points Irina Popa, Cristian Petcu, 

for innovative coatings with thermal insulation Alexandrina Mureşanu 
properties 

I 
I 

I 
! 
I 



Articol trimis În vederea evaluării/publicării În Revista Română de Materiale 

Nr. Titlu Autori 
ert 
1 Traditional building materials for sustainable thermal Cristian Petcu, Vasilica 

insulating of building elements Vasile 

Participarea/pregătirea participării la manifestări ştiinţifice pentru diseminarea 
rezultatelor cercetărilor efectuate este sintetizată În diagrama de mai jos. 

Avându-se ÎIl vedere rezultatele menţionate, se poate concluziona că obiectivul fazei, 
referitor la Cercetări experimentale privind comportarea sistemelor de finisare/protecţie cu 
adaosuri din deşeuri agricole ş.a, la solicitări agresive de mediu simulate În condiţii accelerate 
de laborator (rezultate parţiale), a fost Îndeplinit În Întregime, astfel Încât se propune 
continuarea proiectului cu etapa următoare, ce are ca obiectiv: Concept, dimensionare, 
proiectare şi realiz''1re Stand experimental (52), pentru evaluarea emisiilor din materiale şi 
structuri complexe de construcţii. 

Responsabil proiect, 

Ing. \t~as{lica Vasile 
,1 ,j 
\ '1Yl{ 


