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1. Obiectivele generale ale proiectului
Proiectul CHARPHITE îşi propune drept obiectiv principal valorificarea resturilor de
cărbune nears remanente în cenuşile grele evacuate din instalaţiile de ardere ale termocentralelor,
prin utilizarea drept sursă alternativă de precursor de grafit şi structuri grafitice exfoliate, cu sau
fără dopaj de oxizi metalici, materiale novatoare cu mare valoare adăugată, utilizate în domenii
de vârf ale tehnologiilor energetice, de tipul catalizatorilor pentru reacţii electrochimice, a
bateriilor celulare sau a electrolizei apei cu producere de hidrogen şi oxigen.
Proiectul are şi un obiectiv secundar legat de evaluarea zăcămintelor de grafit natural din
ţările consorţiului şi prelevarea de probe pentru caracterizarea proprietăţilor lor tehnologice în
scopul de a le compara cu cele ale carbonului nears şi cu cele ale carbonului grafitizat produs în
conformitate cu obiectivul principal al proiectului.
Rezultatul ar fi o evaluare a viabilităţii activităţilor viitoare, inclusiv a celor referitoare la
grafitul natural şi conservarea acestuia pentru generaţiile viitoare, prin substituirea lui cu produse
din carbon nears grafitizat.

2. Obiectivele Etapei III, 2018
Obiectivele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu (UCB) în acest proiect
vizează în principal separarea cărbunelui nears din cenuşile grele, inclusiv din depozitele
istorice, precum şi stabilirea modalităţilor de valorificare ulterioară a restului de material mineral
rezultat după separarea componentei carbonice.
În contextul lucrărilor prevăzute în Planul de realizare a proiectului pentru etapa III (2018),
obiectivele UCB sunt:
• Caracterizarea masei anorganice rămase după îndepărtarea carbonului, respectiv a
fracțiilor de cenușă reziduale care rezultă din procedura de preconcentrare a charului.
• Evaluarea posibilității de utilizare a deșeurilor în amestecuri folosite în domeniul
construcțiilor.

3. Rezumatul etapei 2018, gradul de atingere a rezultatelor estimate
Rezumat activitate 3.1. În contextul lucrărilor prevăzute în Planul de realizare a proiectului,
pentru această etapă, activităţile desfăşurate în cadrul UCB au urmărit caracterizarea fracțiilor de
cenușă reziduale care rezultă din procedura de preconcentrare a char-ului. In cadrul etapei a II-a
a proiectului, s-a constatat că procedura de preconcentrare 8 asigură cel mai mare grad de
concentrare a carbonului. Fiind o procedură “în cascadă”, fracțiile de cenușă separate, cu un
conținut de carbon fix mai mic, și neutilizate în continuare pentru preconcentrare au fost
considerate deșeuri secundare. Din procedura utilizată rezultă patru tipuri de deșeuri: primul –
după separarea prin sitare inițială, al doilea – după separarea gravimetrică (flotație), al treilea –
după separarea magnetică și al patrulea - după măcinare și separare prin sitare.
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Pentru fiecare tip de deșeu au fost efectuate câte trei caracterizări fizice și câte trei analize
tehnice.
Gradul de atingere a rezultatelor estimate: obiectivele activităţii 3.1 au fost atinse în proporţie
de 100%.
Rezumat activitate 3.2. În cadrul acestei activități au fost evaluate posibilitățile de utilizare a
celor patru tipuri de deșeuri în diferite amestecuri folosite în domeniul construcțiilor. Au fost
elaborate două tehnologii prin care se pot utiliza deșeurile rezultate din procesul de
preconcentrare a carbonului, pentru: produse liate ceramic (au fost testate nouă amestecuri) și
produse liate hidraulic (au fost testate șase amestecuri).
Gradul de atingere a rezultatelor estimate: obiectivele activităţii 3.2 au fost atinse în proporţie
de 100%.
Rezumat activitate 3.3. Echipa UCB a participat la întâlnirea anuală a proiectului, organizată de
UCB la Târgu-Jiu.
S-a actualizat pagina web a proiectului pe site-ul Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu
Jiu, la adresa: http://www.utgjiu.ro/charphite/ unde sunt prezentate cadrul general al proiectului
şi rezultatele obţinute până în acest moment de către partenerii români UCB şi UPB.
Membrii echipei UCB au publicat o lucrare într-o revistă cotată ISI, două lucrări în volumul unei
conferințe indexate ISI și 4 lucrări în volumele unor conferințe indexate în alte baze de date.
Gradul de atingere a rezultatelor estimate: obiectivele activităţii I.7 au fost atinse în proporţie
de 100%.
Suplimentar față de activitățile prevăzute în etapa a III-a, echipa UCB a realizat, la cererea
partenerilor UP (Universitatea Porto) și UJ (Universitatea Johannesburg), analize ale probelor de
cenușă trimise de parteneri – Anexa 2.

4. Descrierea ştiinţifică şi tehnică, cu punerea în evidenţă a rezultatelor verificabile ale
fazei, nivel de performanţă parametrii şi gradul de realizare a obiectivelor

Etapa III - Caracterizare carbon/char
Activitate 3.1 - Caracterizarea masei anorganice ramase după îndepărtarea carbonului
Activitate UCB Caracterizarea masei anorganice ramase după îndepărtarea carbonului.
Obiective:
Caracterizarea a minim 2 probe de masă anorganică.
Rezultatele fazei
In această etapă au fost utilizate fracțiile de cenușă separate în etapa anterioară. In etapa a IIa a proiectului au fost analizate ca proceduri de preconcentrare a carbonului sortarea
dimensională, separarea magnetică și separarea gravimetrică. Din experimentele de laborator a
rezultat că fiecare procedură de preconcentrare are propriile limite de eficienţă şi, fiind necesară
o puritate mai mare a carbonului nears, au fost utilizate combinaţii între procedurile de
preconcentrare menționate anterior. Cea mai mare concentrare a carbonului nears a fost obținută
prin utilizarea procedurii din fig. 1 (procedura 8 descrisă detaliat în Raportul tehnic și științific
pentru etapa II).
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Fig.1. Procedura de preconcentrare a carbonului, cu indicarea separării reziduurilor
Fiind o procedură “în cascadă”, fracțiile de cenușă separate, cu un conținut de carbon fix
mai mic, și neutilizate în continuare pentru preconcentrare au fost considerate deșeuri secundare.
Reziduul mineral rezultat din procedura de preconcentrare a carbonului, denumit
generic ”deşeu secundar”, a fost grupat în patru categorii, în funcţie de etapa de separare a
carbonului care îl generează (fig. 1):
- DS1: deşeul secundar generat după sortarea dimensională (cernere) a cenuşii iniţiale şi
reprezintă fracţia dimensională sub 2 mm din aceasta – fig. 2 a;
- DS2: deşeul secundar generat după operaţiunea de flotare în apă a fracţiei 2-4 mm din
cenuşa iniţială şi reprezintă componenta care sedimentează – fig. 2 b;
- DS3: deşeul secundar generat după separarea magnetică a fracţiei de cenuşă flotată şi
reprezintă fracţia magnetică – fig. 2 c;
- DS4: deşeul secundar generat după măcinare şi sortarea dimensională a componentei
nemagnetice şi reprezintă fracţia cu dimensiunile granulelor mai mari decât 0,125 mm – fig. 2 d.
Principalele caracteristici fizice ale deşeurilor secundare sunt prezentate în Tabelul 1, iar
în Tabelul 2 se prezintă rezultatele analizei tehnice, efectuată pentru determinarea conţinutului
total de carbon.
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Fig. 2. Deşeurile secundare de zgură şi cenuşă
Tabelul 1
Caracteristicile fizice ale deşeurilor secundare utilizate
Proba

Rest (%) pe sita cu ochiurile (mm)

Densitate vrac
(g/cm3)
Netasat Tasat

2.5

2

1

0.5

0,25

0,125

0.09

0.063

<0.63

DS1

0.0

0.1

29.9

34.5

17,9

8,8

3.6

2.3

2.9

0.55

0.61

DS2

0,4

79,9

15.1

1.9

0,8

0,7

0.4

0.3

0.5

0.52

0.58

DS3

1.5

87.5

8.6

0.6

0,4

0,4

0.4

0.3

0.3

0.25

0.29

DS4

0.0

16.7

37.2

18.1

14,9

12,5

0.6

0.0

0.0

0.30

0.35

Tabelul 2
Analiza tehnică a deşeurilor secundare utilizate
Umiditate,
Cenuşă,
la analiză
la anhidru
Proba
[%]
[%]
DS1
3,55
83,26

Materii volatile,
la anhidru
[%]
4,79

Carbon fix,
la anhidru
[%]
11,95

DS2

2,37

72,81

12,41

14,78

DS3

2,75

70,72

6,32

22,96

DS4

5,27

16,11

24,06

59,83

Au fost analizate patru tipuri de deșeuri secundare, pentru fiecare fiind efectuate câte trei
caracterizări fizice și câte trei analize tehnice – anexa 1.
Grad de îndeplinire al obiectivelor: 100%
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Activitate 3.2 - Evaluare posibilității de utilizare a deșeurilor în amestecuri folosite în
domeniul construcțiilor
Activitate UCB Evaluare posibilității de utilizare a deșeurilor în amestecuri folosite în
domeniul construcțiilor
Obiective:
Elaborarea a minim 2 proceduri de utilizare a deşeurilor pentru materiale de construcţie
Rezultatele fazei
La centralele termoelectrice de mare capacitate, în cazul utilizării drept combustibil a
cărbunilor energetici, se manifestă inconvenientul generării reziduului de zgură şi cenuşă, care
evident creează probleme majore din punct de vedere ecologic. În funcţie de calitatea cărbunelui
ars, cenuşa poate reprezenta şi peste 30% din masa combustibilului utilizat. Din acest punct de
vedere, este justificat efortul continuu depus în planul cercetării pe direcţia valorificării acestui
tip de deşeu energetic industrial, respectiv de a evita procedeul tradiţional de stocare în depozite
de mare anvergură, care indiferent de metoda constructivă, reprezintă o sursă continuă de
perturbare a mediului natural.
Ponderea majoră a cenuşilor rezultate din arderea cărbunilor superiori este reprezentată
de cenuşile volante, pentru care este implementată de mult timp tehnologia de valorificare prin
utilizare la fabricarea cimenturilor Portland aditivate (peste 80% din acest tip de cenuşă).
Problema rămâne însă în continuare nerezolvată în ceea ce priveşte cenuşile grele (zgura şi
cenuşa de vatră), a căror valorificare nu depăşeşte pragul de 10% din cantitatea generată.
Unul dintre aspectele aparent ”paradoxale” este acela că potenţialul relativ redus de
valorificare a cenuşilor grele derivă din conţinutul de cărbune nears al acestora, respectiv faptul
că însăşi procesul care le generează determină această situaţie, prin randamentul de ardere a
cărbunilor iniţiali. În medie, conţinutul de cărbune rezidual al cenuşilor de termocentrală este de
3-5%, ceea ce la consumul actual, reprezintă un nivel de ordinul zecilor de milioane de tone de
cărbune nears anual pe plan mondial [1], uşor de comparat chiar cu nivelul producţiei anuale a
unui bazin carbonifer.
Literatura de specialitate oferă exemple multiple referitor la studiul posibilităţilor de
utilizare a cenuşii grele de termocentrală în tehnologiile de fabricare a materialelor de
construcţie, atât în cazul betoanelor cu liant hidraulic, cât şi a produselor arse (cărămizi). Astfel,
cenuşa este utilizată drept agregat granular uşor (0,7 – 1,2 g/cm3 densitate în vrac) la obţinerea
prefabricatelor pentru construcţii cu volum de cca. 16 dm3 şi greutate de până la 15 kg,
caracterizate prin rezistenţă la compresiune relativ ridicată pentru clasa de densitate, în jurul
valorii de 7 MPa [2]. Considerată a aparţine categoriei agregatelor uşoare structurale, conform
clasificării ASTM C 330, cenuşa este utilizată sub formă de pelete sau semifabricate extrudate la
obţinerea de betoane celulare autoclavizate, mase de compactare cu conţinut redus de ciment şi
betoane de torcretare pentru lucrări de construcţii şi reparaţii [3]. De asemenea, este menţionată
ca materie primă de interes pentru obţinerea betoanelor compozite utilizate la fabricarea
elementelor de pavament [4].
Altă categorie importantă de aplicaţii este semnalată pentru tehnologiile de fabricare a
cărămizilor şi se bazează pe similitudinea compoziţională cu argilele silico-calcaroase, fiind
prezentate rezultate pozitive obţinute prin includerea ca materie primă a cenuşii în amestecurile
plastice de fasonare, cu o pondere masică de 15-20% [5,6,7].
Pe plan intern, SC FIBROCIM SA în colaborare cu Universitatea Politehnică Timişoara,
studiază posibilitatea utilizării cenuşii de termocentrală drept agregat în reţetele de fabricare a
ţiglelor, prezentând rezultatele obţinute în variantele în care cenuşa înlocuieşte în proporţie de
5%, 10% şi 15% nisipul din reţetele clasice [8].
In cazul proiectului de faţă, reziduul mineral rezultat după aplicarea procedurilor de
îmbogăţire în cărbune nears a cenuşii şi zgurii de termocentrală, este caracterizat printr-un
conţinut de cărbune mult mai mare decât media uzuală, fapt care determină necesitatea orientării
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în valorificare spre tehnologii de fabricaţie, respectiv domenii de utilizare a produselor obţinute,
care să ţină cont de această particularitate.
Pentru stabilirea direcţiilor de valorificare a reziduului mineral din cenuşă şi zgură după
separarea cărbunelui nears, au fost aplicate două categorii de procedee tehnologice:
- tehnologii de presare, urmată de lierea la cald a produselor finite (tehnologii pentru
produse presate şi arse);
- tehnologii de compactare prin turnare-vibrare a amestecurilor pe bază de liant hidraulic
(tehnologii pentru produse liate la rece).
Materiale utilizate
A. Deșeuri secundare, descrise anterior.
B. Liant ceramic, reprezentat de argila grasă cenuşie recuperată din materialele de
decopertare rezultate în lucrările de exploatare a lignitului în carieră, la Roşia de Jiu Rovinari (fig. 3).

Fig. 3. Strat de argilă grasă cenuşie (Roşia de Jiu - Rovinari)
Principalele caracteristici ale argilei de Rovinari sunt prezentate în Tabelul 3.
Tabelul 3. Principalele caracteristici ale argilei cenuşii de Rovinari (Roşia de Jiu)
Caracteristica
U.M.
Valoare
Al2O3
%
12 – 18
SiO2
%
60 – 70
Compoziţie chimică
Fe2O3
%
4–8
oxidică
CaO+MgO
%
2–5
Na2O+K2O
%
2–5
o
Temperatura de topire
C
1210 - 1240
Plasticitate (Ip)
%
25 - 30
Umiditate, max.
%
30 - 35
0
Pierdere la calcinare (1000 C)
%
10 - 12

C. Liant hidraulic, reprezentat de cimentul Portland de construcţii tip CEM II/B-M(SLL)42.5R (producător HOLCIM România) şi de cimentul refractar aluminos ISTRA 50
(producător Heidelberg - Croaţia), având caracteristicile prezentate în Tabelul 4.
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Tabelul 4. Caracteristicile cimenturilor hidraulice utilizate
Caracteristica
Valoarea caracteristicii
CEM II/B-M 42.5R
ISTRA 50
Început
4 ore 15 min
4 ore 30 min
Timp de priză
Sfârşit
5 ore 30 min
6 ore 30 min
La 3 zile
26,19
46,14
Rezistenţa la compresiune [MPa] La 7 zile
36,85
58,16
La 28 zile
43,40
63,24
D. Agregate granulare uşoare, reprezentate de perlitul expandat şi deşeul de beton celular
autoclavizat (BCA - Figura 4), utilizate drept componente de corecţie pentru distribuţia
dimensională a particulelor în amestecurile de fasonare. Caracteristicile fizice ale
agregatelor uşoare utilizate sunt prezentate în Tabelul 5.
Tabelul 5. Caracteristicile fizice ale agregatelor granulare uşoare
Proba
Rest [%] pe sita (mm)
Densitate vrac
4
2
1
0.5 0.25 0.125 0.09 0.063 <0.63 Netasat
Tasat
BCA
7.7 11.1 14.5 19.0 15.3 10.7 4.8
5.1
11.9
0.38
0.43
Perlit
5.7 55.9 23.7 9.5 4.2
1.3
1.0
0.0
0.0
0.10
0.12

Fig.4. Deşeu BCA granulat

Instalaţie de sitare

E. Lignit măcinat (sub 0.5 mm) , colectat din materialul căzut de pe linia de transport de la
CET Govora. Acest deşeu a fost utilizat atât în scopul optimizării distribuţiei
dimensionale a particulelor în amestecul de presare, cât şi de majorare a conţinutului
acestuia în component combustibil.
Confecţionarea şi tratamentul termic al probelor de produse experimentale
Probele pentru produse liate ceramic au fost obţinute prin presare în matriţă metalică,
sub forma de cilindrii Ø50 mm și h 50 mm, din amestecuri semiuscate (Figura 5 a).
În Tabelul 6 sunt prezentate reţetele de dozare gravimetrică a componentelor din
amestecurile de presare.
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Fig. 5. Fasonarea amestecurilor experimentale presate
Tabelul 6. Reţetele de dozare a componentelor pentru amestecurile de presare
Component (%, gravimetric)
Lignit
Perlit
Argila
Serie DS1 DS2 DS3 DS4 Cenuşă
fin
<0,5mm expandat
Rovinari
probe
PØ
100
P1
27
23
50
P2
55
5
40
P3
60
40
P4
50
10
40
P5
60
5
35
P6
60
10
30
P7
17.5 17.5 17.5 17.5
30
P8
50
10
40
P9
40
10
10
40

Apă
%
15.2
13.1
20.0
15.9
20.0
16.1
16.7
18.1
24.1
22.1

Compactarea a fost realizată prin presare cu presiunea nominală maximă de 25,5 MPa, cu
etapă de dezaerare la 5 - 10 MPa.
După presare, probele au fost menţinute 24 de ore la temperatura camerei, în atmosferă
liberă (Figura 6), apoi au fost supuse tratamentelor termice de uscare şi ardere.

Fig. 6. Probe fasonate prin presare semiuscată.
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Schema tehnologiei de obţinere a probelor prin liere ceramică este prezentată în Figura 7.
Cenuşă fină
(< 0.5 mm)

Zgură şi cenuşă cu conţinut de
cărbune nears

Agregate uşoare
(Perlit expandat)
Dozare componenţi
(Gravimetric)
Argilă fină
(< 0.2 mm)

Apă

Omogenizare

Presare semiuscată

Uscare
(110 0C)

Ardere
(1000 0C)

Fig. 7. Schema fluxului tehnologic de obţinere a probelor liate ceramic

Probele de produse liate la rece au fost confecţionate prin turnare-vibrare în tipare
metalice, prin compactare manuală şi vibrare pentru perioadă scurtă (5-8 sec) cu frecvenţa de 50
Hz şi amplitudine 0,5 mm (Figura 8). Reţetele de dozare a componentelor din amestecurile de
turnare-vibrare sunt prezentate în Tabelele 7a şi 7b.
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Fig. 8. Fasonarea amestecurilor experimentale
- turnare-vibrare

Fig. 9. Prisme din beton în camera de
climatizare

Tabelul 7a. Reţetele de dozare a componentelor pentru betoanele cu ciment Portland
Dozare componenti (%, gravimetric)
Serie
Cenuşă
Deseu
Adaos apa
Ciment
probe DS1 <0.5 mm
BCA
Portland
[dm3/kg]
T1
70
30
40.3
T2
60
10
30
40.7
T3
50
20
30
39.6
T4
35
20
15
30
44.1
Tabelul 7b. Reţetele de dozare a componentelor pentru betoanele cu ciment aluminos
Component (% gravimetric)
Apă
%
DS1
Cenuşă fină
Ciment
Serie
aluminos
<0.5 mm
Probe
T5
70
30
43.2
T6
50
20
30
42.4
După întărire 24 de ore în tipare, probele de betoane au fost decofrate şi menţinute în
cameră de climatizare (20 0C ± 1 0C, umiditate > 95 %), până la momentul efectuării
tratamentului termic sau a încercărilor de laborator (Figura 9).

a
b
Fig. 10. Tratamentul termic al probelor experimentale (a - uscare, b - ardere).
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Tratamentul termic al probelor de produse a fost realizat prin uscare la 110 0C în etuvă
electrică termostatată (probe presate, prisme din beton pentru determinarea densităţii) cu
menţinere în palier de 8 ore la temperatura maximă, respectiv ardere în cuptor electric (probe
presate, betoane cu ciment aluminos), cu gradient de creştere a temperaturii de 3 0C/min şi
menţinere timp de 3 ore la temperatura maximă (Figura 10).
Schema tehnologiei de obţinere a probelor prin liere hidraulică este prezentată în Figura
11.
Zgură şi cenuşă cu conţinut de
cărbune nears

Cenuşă fină
(< 0.5 mm)

Agregate uşoare
(Deşeu BCA granulat)
Dozare componenţi
(Gravimetric)
Ciment (Portland, aluminos)

Apă

Omogenizare

Turnare-vibrare
în tipar

Întărire hidraulică

Decofrare
(după 24 ore)

Fig. 11. Schema fluxului tehnologic de obţinere a probelor liate hidraulic
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Rezultate obţinute. Comentarii.
Probele finale de produse au fost supuse testelor specifice de laborator, în vederea
determinării principalilor parametrii fizico-mecanici (Figura 12).

a

b
c
Fig. 12. Determinarea caracteristicilor fizico-mecanice
(a - măsurare, b – cântărire / cântărire hidrostatică, c - rezistenţă la compresiune)
Măsurarea dimensiunilor a fost realizată cu exactitate de 0,1 mm, iar cântărirea cu
exactitate de 0,1 g. Pentru determinarea rezistenţelor mecanice a fost utilizată o presă de
încercări din Clasa de exactitate 1.
În Tabelul 8 sunt prezentate rezultatele încercărilor efectuate pe probele de produse liate
ceramic.
Tabelul 8. Caracteristicile fizico-mecanice ale probelor de produse liate ceramic
Densitate
geometrică
Variaţia Rezistenţa la Densitate Capacitate
3
[g/cm
]
liniară
compresiune
aparentă de absorbţie
Serie
0
0
[%]
[MPa]
[g/cm3]
[%]
probe 110 C 1000 C

Porozitate
deschisă
[%]

PØ

1.92

1.91

-0.75

16.49

1.93

13.50

26.12

P1

1.25

1.12

-0.98

5.12

1.17

41.64

48.60

P2

1.16

1.08

-2.93

4.18

1.12

45.50

50.91

P3

1.21

1.07

-2.73

3.20

1.03

53.23

54.78

P4

1.18

1.06

-2.09

3.77

1.09

47.97

52.07

P5

1.15

1.00

-2.36

3.06

1.02

54.32

55.39

P6

1.11

0.98

-3.03

3.06

1.00

56.15

55.88

P7

0.97

0.74

-2.84

0.23

0.78

82.17

64.16

P8

1.19

0.97

-1.09

14.74

1.00

55.58

55.44

P9

1.21

0.96

-1.51

14.92

0.99

57.94

57.22

Din tabel se observă că la toate variantele compoziţionale, utilizarea deşeurilor secundare
a condus la o scădere semnificativă a densităţii (cu 39 - 60%), comparativ cu seria etalon PØ
(confecţionată exclusiv cu utilizare de argilă). Seria PØ simulează tehnologia aplicată la un

11

Universitatea “Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu

UCB Raport de progres 2018

producător de cărămizi de construcţii (MACOFIL S.A.), care utilizează acest deşeu minier drept
materie primă pe fluxul de fabricare.
Ținând cont de temperatura ridicată de topire a argilei cenuşii (peste 1200 0C), procedeul
tehnologic poate fi aplicat la fabricarea cărămizilor refractare termoizolatoare cu temperatură
maximă de utilizare de 1000 - 1050 0C, înlocuind variantele clasice de tehnologii cu adaosuri
combustibile, care de regulă utilizează drept component în amestecurile de formare rumeguşul de
lemn.
Se observă însă şi faptul că scăderea densităţii este însoţită şi de o diminuare a rezistenţei
mecanice, fapt explicabil prin aceea că o dată cu creşterea ponderii în compoziţie a adaosului
combustibil generează aspecte defavorabile pentru mecanismul de dezvoltare a fazei liante
ceramice în etapa de ardere, respectiv limitează formarea structurii de rezistenţă finale.
Îndepărtarea prin ardere a componentei combustibile determină firesc creşterea
porozităţii deschise, respectiv creşterea capacităţii de izolare termică şi fonică a produsului final.
În Figura 13 este prezentat un fragment de probă rezultat după testul mecanic de compresiune, în
care se observă că adaosul carbonic din produs a fost total îndepărtat în etapa de ardere la 1000
0
C.

Fig. 13. Aspectul în spărtură al probelor arse
În Tabelele 9a şi 9b se prezintă rezultatele încercărilor efectuate pe probele de produse
obţinute prin întărire hidraulică la rece.
Tabelul 9a. Caracteristicile fizico-mecanice ale betoanelor cu ciment Portland
Densitate [g/cm3]
Serie
Rezistenta la compresiune
Crud
Uscat
probe
după 7 zile [MPa]
T1
0.94
0.84
4.54
T2
1.07
0.93
6.45
T3
1.21
1.02
9.33
T4
1.27
1.02
6.73
Tabelul 9b. Caracteristicile fizico-mecanice ale betoanelor cu ciment aluminos
Caracteristica
Seria de probe
T5
T6
Densitate geometrică, g/cm3
110 0C
1,42
1,42
1100 0C
0,63
0,81
Rezistenţa la compresiune, MPa
110 0C
3,22
4,98
0
1000 C
1,35
1,84
Densitatea aparentă, g/cm3
1000 0C
0,71
0,89
0
Capacitatea de absorbţie, %
1000 C
93,00
71,75
0
Porozitatea deschisă, %
1000 C
65,79
63,51
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Din datele prezentate, se observă că deşeurile de genul celor studiate pot constitui o
materie primă alternativă pentru fabricarea betoanelor uşoare de construcţii.
Un aspect important în acest caz îl constituie distribuţia dimensională a granulelor din
amestecul de fasonare (amestecul uscat de beton), respectiv observaţia că deşeurile secundare
utilizate aduc un aport important de granule cu dimensiuni mari, care determină aspecte de
discontinuitate în compoziţia granulometrică a amestecului. Fenomenul poate fi uşor contracarat
prin utilizarea adaosului de cenuşă cu granulaţie fină (sub 0,5 mm), fapt care se observă din
imaginile prezentate în Figura 14.

a

b

c

d
Fig. 14. Textura betoanelor experimentale
(a - seria T1, b - seria T2, c - seria T3, d - seria T4)
Corecţia granulometrică generează totodată condiţii mai bune pentru dezvoltarea
structurii de rezistenţă, fapt confirmat de valorile crescânde ale rezistenţei mecanice. Pentru clasa
de densitate 0,8 - 1,0 g/cm3 (800 - 1000 kg/m3), rezistenţele mecanice pot fi considerate
satisfăcătoare, betoanele de acest gen putând fi utilizate la obţinerea prefabricatelor (blocuri)
pentru înzidire sau la turnarea monolitică a pereţilor despărţitori cu proprietăţi ridicate de izolare
termică şi fonică, pentru zone de zidărie fără rol portant.
În seria de probe a fost utilizat şi deşeul de beton celular autoclavizat (BCA), ca
înlocuitor parţial al deşeului secundar din cenuşă, aceasta din considerentul că acest tip de deşeu
industrial (BCA) este de regulă folosit la obţinerea amestecurilor de betoane uşoare pentru
construcţii. Din tabelul de rezultate se observă însă că utilizarea deşeului din BCA nu este soluţia
optimă, betonul rezultat (la acelaşi conţinut de ciment şi aceeaşi densitate finală) prezentând
rezistenţe mecanice net inferioare.
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Concluzii
- Reziduul mineral rezultat după separarea cărbunelui nears din zgura şi cenuşa de
termocentrală poate fi utilizat drept sursă alternativă de materie primă la fabricarea materialelor
de construcţii.
- Datorită conţinutului remanent de cărbune, reziduul mineral poate fi utilizat în
tehnologii de fabricare a produselor uşoare (cărămizi presate şi arse), în variantele cu adaos
combustibil, unde poate înlocui rumeguşul de lemn din varianta clasică. Rezistenţa termică
ridicată a zgurii şi cenuşii de termocentrală, permite utilizarea acestor produse inclusiv drept
elemente de izolare la temperaturi ridicate (cărămizi refractare uşoare cu temperatura maximă de
utilizare de 1000 0C).
- Distribuţia dimensională a particulelor componente din reziduul mineral, permite
utilizarea acestuia drept agregat granular în compoziţia amestecurilor de betoane pe bază de liant
hidraulic (fracţie medie şi fină).
- Atât în cazul produselor liate ceramic (produse arse), cât şi al celor liate hidraulic
(produse cu întărire la rece), utilizarea reziduului mineral drept component în amestecuri
determină scăderea densităţii produselor finale şi creşterea porozităţii deschise. Acest efect este
dependent de proporţia reziduului mineral din amestecurile de fasonare şi determină variaţia
corespunzătoare a proprietăţilor de izolare termică şi fonică a produselor obţinute.
- Efectul de reducere a densităţii determină şi diminuarea caracteristicilor mecanice
(rezistenţa la compresiune), produsele obţinute prin aceste tehnologii putând fi folosite în
construcţii exclusiv la execuţia de înzidiri fără rol portant.
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Activitate 3.3 - Diseminarea rezultatelor prin prezentări orale si postere la conferinţe
internaţionale şi publicaţii în reviste cotate ISI, actualizarea paginii web
Rezultatele fazei:
In perioada 4-5 octombrie 2018 a fost organizată la Universitatea Constantin Brâncuși din
Târgu Jiu întâlnirea anuală a membrilor proiectului.
Obiectul întâlnirii l-a constituit prezentarea și analiza rapoartelor de progres ale fiecărui
partener și evaluarea planului de lucru pentru anul 2019 de către fiecare echipă din cele 5 ţări
participante: Portugalia, Romania, Polonia, Argentina, Africa de Sud.
Au fost discutate problemele specifice activităţilor aferente fiecărui partener, gradul de
atingere al rezultatelor propuse, necesitatea prelungirii duratei de implementare a proiectului cu 6
luni. Au fost efectuate vizite în laboratoarele UCB și la depozitele de zgură și cenușă de la
termocentralele Rovinari și Turceni.

Lucrări prezentate în conferințe
The 2018 International Conference on Energy, Environment, Ecosystems, and Development,
Venice, Italy , April 28-30, 2018
• Mihai Cruceru – plenary lecture - Could Coal Contribute in Circular Economy?
• Mihai Cruceru, Bruno Valentim, Bogdan Diaconu, Lucica Anghelescu - Procedures for
Recovering the Residual Coal from Bottom Ash
• Bogdan Diaconu, Mihai Cruceru, Lucica Anghelescu - Graphite Inserts for Management of
Thermal Conductivity in Phase Change Materials – Performances and Limitations

Articole publicate
•

•

•

•
•

Bruno Valentim, Barbara Białecka, Paula Alexandra Gonçalves, Alexandra Guedes,
Renato Guimarães, Mihai Cruceru, Joanna Całus-Moszko, Luminiţa Georgeta Popescu,
Georgeta Predeanu, Ana Cláudia Santos - Undifferentiated Inorganics in Coal Fly Ash
and Bottom Ash: Calcispheres, Magnesiacalcispheres, and Magnesiaspheres,
Minerals 2018, 8(4), 140; doi:10.3390/min8040140
Mihai Cruceru, Bogdan Marian Diaconu, Bruno Valentim, Lucica Anghelescu - POSSIBLE
USES OF COAL IN CIRCULAR ECONOMY, SGEM 2018 Conference Proceedings, Vol.
18, Issue 4.2 Energy and Clean Technologies, pp.113-120, IUN.2018, trimis pentru
indexare în Web of Science
Lucica Anghelescu, Mihai Cruceru, Bogdan Marian Diaconu, Bruno Valentim - USAGE OF
BOTTOM ASH FROM COAL COMBUSTION TO REPLACE NATURAL AGGREGATE
IN MANUFACTURING OF BUILDING MATERIALS, SGEM 2018 Conference
Proceedings, Vol. 18, Issue 4.2 Energy and Clean Technologies, pp.231-238, IUN.2018,
trimis pentru indexare în Web of Science
Mihai Cruceru, Bruno Valentim, Bogdan Diaconu, Lucica Anghelescu - Procedures for
Recovering the Residual Coal from Bottom Ash, INTERNATIONAL JOURNAL OF
ENERGY and ENVIRONMENT Volume 12, 2018, ISSN: 2308-1007 pp. 18-23
Bogdan Diaconu, Mihai Cruceru, Lucica Anghelescu - Graphite Inserts for Management of
Thermal Conductivity in Phase Change Materials – Performances and Limitations,
INTERNATIONAL JOURNAL OF MATERIALS Volume 5, 2018, ISSN: 2313-0555 pp.
19-24

Articole acceptate pentru publicare
•

•
•

Coal ash inorganic residue as raw material for construction elements, elaborat de Lucica
Anghelescu, Mihai Cruceru, Bruno Valentim, Bogdan Diaconu, “13th International
Conference on ENERGY & ENVIRONMENT” Bern, (EE '18), Berna, Elveţia, Decembrie
20-22, 2018
Possibilities of recycling bottom ash with high content of organic matter resulting from
incomplete coal combustion, elaborat de Bogdan Diaconu, Lucica Anghelescu,
CONFERENG 2018, Târgu-Jiu, Romania, 23-24 Noiembrie 2018
Complex process flow for complete bottom ash recycling, elaborat de Mihai Cruceru, Bruno
Valentim, Bogdan Diaconu, International Conference on Chemical and Environmental
Science (ICCES), Barcelona, Spania, 11-12 Decembrie 2018.

A fost actualizată pagina web a proiectului pe site-ul Universităţii “Constantin Brâncuşi” din
Târgu Jiu, la adresa: http://www.utgjiu.ro/charphite/ unde sunt prezentate cadrul general al
proiectului şi rezultatele obţinute până în acest moment de către UCB. Au fost transmise
informațiile solicitate de coordonatorul proiectului pentru postarea pe site-ul proiectului de la
Universitatea Porto https://www.fc.up.pt/charphite/?page_id=21
Grad de îndeplinire al obiectivelor: 100%

