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ANALYSIS OF THE POSSIBILITIES OF REDUCING THE
GLASS FRACTION OF THE STORAGE RECYCLING
WASTE FROM SCRAPPED VEHICLES
Increased use of different materials in the manufacture of products led
to the complex problems related to recycling at end of life. Reducing the
amount of material deposited is a goal that should be taken into consideration
at all times complies in recycling of materials in accordance with the law more
restrictive. Explore the possibility of reducing glass fraction from scrapped
vehicles stored represents the desire of this article. Based on the analysis and
determinations are capabilities and experimental results illustrated the
fundamental data about recycling of materials in reducing the amount of plastic
land filled.
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1. Introducere
Dezvoltarea economico-socială a condus la generarea unei
cantităţi importante de deşeuri care este necesar să fie depozitate ceea
ce determină dificultăţi în depozitare dar şi probleme legate de protecţia
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mediului. Procesarea sau depozitarea acestor deşeuri, la sfârşitul
ciclului de viaţă când vehiculele sunt scoase din uz şi reciclate,
dezvoltă o remanentă cantitate de componente haldată datorită
complexităţii ei ca deşeu. Este o provocare reducerea procentajului de
material care merge la haldare dat fiind faptul că Directivele Europene
stipulează greutatea cantităţilor ce pot fi depuse în halde la limita
maximă de 5 %. De asemenea directivele statuează la nu mai mult de
10 % incinerare. Multe ţări nu au tehnologia pentru a atinge aceste
directive.
Depozitarea deșeurilor implică eliminarea lor prin îngropare.
Deşi este o metodă organizată de eliminare a deșeurilor, aceasta are
un impact considerabil ridicând o serie de probleme în gestionarea
deşeurilor:
- depozitarea pe teren descoperit are un impact negativ sever
asupra oamenilor care stau aproape de aceste zone și de asemenea
asupra mediului înconjurător;
- depozitele existente sunt uneori amplasate în locuri sensibile
(în apropierea locuinţelor, a apelor de suprafaţă sau subterane, a
zonelor de agrement);
- depozitele de deşeuri nu sunt amenajate corespunzător
pentru protecţia mediului, conducând la poluarea apelor şi solului din
zonele respective;
- terenurile ocupate de depozitele de deşeuri sunt considerate
terenuri degradate, care nu mai pot fi utilizate în scopuri agricole.
Toate aceste considerente conduc la concluzia că gestiunea
deşeurilor necesită adoptarea unor măsuri specifice, adecvate fiecărei
faze de eliminare a deşeurilor în mediu.
2. Deşeurile rezultate din reciclarea autovehiculelor
scoase din uz
La sfârşitul ciclului de viaţă când vehiculele sunt scoase din uz
ele sunt reciclate în instalaţiile moderne de tip “Shredder” care devin un
factor important în pregătirea materialelor. Paşii procesului includ un
pretratament sau depoluare (îndepărtarea cauciucurilor, a bateriei,
uleiurilor şi combustibilului etc.) apoi sfărâmarea şi sortarea pentru
recuperare a metalelor valorificabile. Metalele recuperate prin separare
magnetică constituie circa 75 % din greutatea vehiculelor uzate fiind
reciclate în industria procesării materialelor în variate trasee
tehnologice. Deşeurile care rămân, după ce toate materialele
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recuperabile economic din vehiculele sunt scoase din uz au fost
separate, sunt cunoscute ca reziduuri din auto măcinate, ele fiind în
mod obişnuit depozitate în halde.
3. Analiza reziduurilor provenite din autovehicule măcinate
Studiul de caz luat în analiză a avut drept obiect deşeurile de
materiale de la procesarea vehiculelor scoase din uz .
Vehiculele scoase din uz supuse operației de sfărâmare au fost
automobile din anii ’80. În tabelul 1 sunt redate rezultatele obţinute din
analiza probelor şi prelucrarea datelor.
Variantele de recuperare a componentelor fracţiilor reziduale
rezultate după mărunţirea vehiculelor scoase din uz la schredder au
fost:
1 – Varianta Sistem de separare printr-un proces preponderent
uscat de separare a fracţiilor reziduale rezultate după mărunţirea
vehiculelor scoase din uz la schredder;
2 – Varianta Sistem de separare printr-un proces preponderent
umed de separare a fracţiilor reziduale rezultate după mărunţirea
vehiculelor scoase din uz la schredder.
Tabelul 1
PONDEREA MATERIALELOR ÎN VEHICUL - anii ’80
MATERIALUL
PONDEREA [%]
Materiale feroase
72
Materiale neferoase
7-9
Cauciuc
4-6
Plastic
6-9
Sticlă
2,5-3,5
Altele
3-4

Prima variantă (Varianta Sistem de separare printr-un proces
preponderent uscat de separare a fracţiilor reziduale rezultate după
mărunţirea vehiculelor scoase din uz la schredder) a cuprins
următoarele operaţii:
- tocarea reziduului pentru a i se reduce dimensiunea;
- clasarea uscată gravitaţională volumetrică;
- separare magnetică a claselor volumetrice a metalelor
feroase;
- separator pentru recuperarea metalelor neferoase I;
- clasarea umedă gravitaţională volumetrică;
- separator pentru recuperarea metalelor neferoase II.
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În tabelul 2 sunt redate global rezultatele privind gradul de
recuperare a componentelor în varianta sistem de separare printr-un
proces preponderent uscat de separare a fracţiilor reziduale rezultate
după mărunţirea vehiculelor scoase din uz la schredder.
Tabelul 2
Gradul de recuperare a componentelor I
MATERIALUL
Grad de recuperare mediu [%]
Sticlă
97,5
Plastic
86,3
Cauciuc
72,4
Metale feroase
92,0
Metale neferoase
84,7

A doua variantă (Varianta Sistem de separare printr-un proces
preponderent umed de separare a fracţiilor reziduale rezultate după
mărunţirea vehiculelor scoase din uz la schredder) a cuprins
următoarele operaţii:
- tocarea reziduului pentru a i se reduce dimensiunea;
- separare prin sistem de flotație umed;
- clasarea umedă gravitaţională volumetrică;
- separare magnetică de metale feroase;
- separator pentru recuperarea metalelor neferoase.
Rezultatele globale sunt redate în tabelul 3 privind gradul de
recuperare a componentelor în varianta sistem de separare printr-un
proces preponderent umed de separare a fracţiilor reziduale rezultate
după mărunţirea vehiculelor scoase din uz la schredder.
Tabelul 3
Gradul de recuperare a componentelor II
Grad de recuperare mediu
MATERIALUL
[%]
Sticlă
98,5
Plastic
89,3
Cauciuc
78,4
Metale feroase
91,2
Metale neferoase
82,7

Diferitele tipuri de materiale recirculabile au calităţi aleatorii din
mai multe considerente:
- densitatea în vrac, adică forma geometrică statistică a
elementelor (părţilor) componente;
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- conţinutul în elemente reziduale sau de impurităţi care nu pot
fi eliminate deloc sau parţial;
Pentru situaţii bine precizate, trecerea de la o categorie la alta
se poate face din considerente economice în principal cel puţin din
două motive:
- anumite tipuri de materiale recirculabile pot avea valori de
utilizare nule sau negative, ele neputând fi utilizate nici măcar la valori
nule;
- anumite tipuri de materiale recirculabile pot fi supraevaluate.
Sticla este 100 % reciclabilă, fără pierderi de calitate sau
cantitate. Acesta este motivul pentru care rata de reciclare pentru sticlă
este atât de mare, aproximativ 95,28 %.
Reciclarea sticlei rezultată din tratarea şi dezmembrarea
vehiculelor scoase din uz poate constitui o soluţie atât pentru reducerea
impactului asupra mediului cât şi pentru utilizarea eficientă a resurselor
naturale, limitate şi în plin proces de epuizare. Aceasta se face fie prin
folosirea lor la un nivel valoric inferior (material în compoziţia
materialelor auxiliare în fluxurile metalurgice, ca material de umplutură
în construcţii etc.), fie prin valorificarea sticlei ca sursă de materie primă
în instalaţii industriale de procesare a sticlei.
În esenţă în afara formei lor geometrice, caracteristicile
importante ale unui lot de materiale recirculabile cuprind şi compoziţia
lor chimică. Studiile au arătat, ţinând cont de heterogenitatea loturilor şi
dimensiunilor diferitelor părţi ale materialelor recirculabile, că analizele
chimice prin prelevare conduc la rezultate foarte dispersate şi
imprecise.
Reciclarea deșeurile ajută la salvarea multor materii prime şi
reducerea semnificativă a cantităţii de deșeuri trimise la depozitele de
deșeuri.
4. Concluzii
■ Sistemele de reciclare, un factor important în pregătirea
materialelor care concurează materiile prime clasice, sunt eficientizate
prin reducerea reziduurilor, în speţă prin reciclarea materialelor şi
reducerea cantităţilor de reziduuri haldate (depozitate).
■ Reciclarea materialelor trebuie să devină o activitate
permanentă, incluzând toate fazele, de la concepţie până la scoaterea
din uz, beneficiind de feedback privind rezultatele obţinute în tot lanţul
de procese implicate. Reciclarea trebuie să se poată acomoda flexibil
prin structura sa, cu toate constrângerile pieţei, cu cele tehnologice şi a
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legilor naturale datorate proiectării inovative a produselor. Aceasta va
ajuta mult la stimularea creativă în viitor şi în acelaşi timp aducerea
utilizării tehnologiei de recuperare şi reciclare la un maximum.
Dezvoltarea unui sistem de evaluare trebuie să asigure o armonizare a
cerinţelor atât din partea prelucrătorilor cât şi din partea utilizatorilor.
■ Reciclarea avansată a materialelor contribuie substanţial la
implementarea managementului consolidat al mediului, care permite ca
mediul şi economia să coexiste armonios, adică la o dezvoltare
durabilă, paradigma acestui început de secol.
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