
 
 

Universitatea Tehnică a Moldovei 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BETON COMPOZIT PENTRU CONSTRUCȚII PE 

BAZĂ DE CIOBURI DE STICLĂ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Student: Ciubarcă Pavel 

 
Conducător: 

 
Proaspăt Eduard 

Conf. univ. 

dr. șt. tehnice 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chişinău, 2021 



MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA 

Universitatea Tehnică a Moldovei 

Facultatea Urbanism și Arhitectură 

DepartamentulIngineriaInfrastructuriiTransporturilor 
 

 

 
 

 
Şef departament: 

Admis la susţinere 

 

Bordos Ruslan, dr., lector univ. 
 

 

„ ” 2021 

 

 

 

 

 

Beton compozit pentru construcții 

pe bază de cioburi de sticlă 

 
 

Teză de master 
 

 

 

 

 

 
 

Student: Ciubarcă Pavel 

Conducător: Proaspăt Eduard, 

conf. univ., dr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chişinău, 2021 



1. REZUMAT 
 

1.1 Rezumat în limba Romană 

Tema diplomei de master “Beton compozit pentru construcții pe bază de cioburi de sticlă”sunt 

expune în lucrarea dată informații privind problema deșeurilor de sticlă, precum și studii de 

prelucrare a acestor deșeuri pentru obținerea cioburilor de fracțiuni diferite pentru utilizarea 

acestora în compoziția betoanelor și care la rindul lor pot fi uzate obținînd o suprafață de beton 

decorativă pe bază de sticlă. Adăugător este realizat și studiul de prelucrare a cioburilor de sticlă 

pentru redarea unei forme rotunde sau ovale (mate) pentru utilizarea acestora în elemente 

decorative arhitecturale și pentru amenajarea teritoriilor. Sunt obținute rezultate pozitive privind 

acest studiu, ceea ce oferăposibilitataea utilizării deșeurilor de sticlă în aceaste scopuri. 

1.2 Summary in English 

The topic of the master's degree "Composite concrete for glass-based constructions" is presented 

in this paper information on the problem of glass waste, as well as studies of the processing of 

this waste to obtain shards of different fractions for their use in concrete composition and which 

in turn, they can be used to obtain a decorative glass-based concrete surface. In addition, studies 

are carried out on the processing of shards of glass to render a round or oval (matte) shape for 

their use in architectural decorative elements and for landscaping. Positive results are obtained 

from these studies, which makes it possible to use glass waste for this purpose. 
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3. INTRODUCERE 

Conform [9] Specificăm scopul acestei 

lucrări fiind de a găsi o rezolvare privind 

problema deșeurilor de sticlă și reciclarea 

acestora pentru a fi folosite în compoziții de 

beton. Fiind unul din cel mai utilizat material de 

construcție   și care poate fi supus operațiunii 

de reciclare și reutilizare ca agregat. 

Avînd în prezent o productivitate și o 

utilizare înaltă a produselor din sticlă în 

Republica Moldova pentru înbutelieri a diferitor 

produse alcoolice sau sucuri, geamuri, veselă și multe alte produse care în un timp scurt 

setransformă într-un deșeu care nu este supus reciclării și reutilizării. Deșeurile de sticlă sunt într-un 

procent foarte mare din deșeurile totale,aceste nu se descompun în timp ceea ce prezintă o problemă 

foatre majoră pentru un stat. De aceea în lucrarea dată sa stabilit o rezolvarea a problemei de deșeuri 

de sticlă prin utilizarea în compoziția betoanelor și decorarea acestora, cît și în scop decorativ. 

Betonul avînd o utilizare înaltă în construcții putem căuta o metodă de a utiliza deșeurile în 

compoziția lui, ceea ce ar rezolva o problemă globală privind deșeurile de sticlă. 

Pentru a ajunge la un rezultat a acestei lucrări este nevoie ca statul R. M. să implementeze un 

regulament de clasificare a deșeurilor, precum în alte state dezvoltate, de exemplu Germania, fiind 

clasificate deșeurile pe diferite categorii atunci multe din deșeuri iși vor găsi un domeniu în care vor 

fi reutilizate prin reciclare și repunerea lor în producere, precum ar fi plasticul, sticla, lemnul, 

maculatura, metalul, etc. În R. M. nu este implementatașa regulament de aceea este foarte greu de 

reutilizat deșeurile, deoarece ele fiind amestecate nu pot fi reciclate, aceasta temă este actuală fiid o 

problemă care nu este observată de autorități dar care va fi o problemă majoră în curînd. 

 

Sarcina este de a găsi o utilizare a 

cioburilor de sticlă în betoane sub diferite fracții 

și pentru diferite domenii de utilizare în 

construcții precum beton greu, beton decorativ, 

elemente decorate cu sticlă și elaborarea unor 

elemente din astfel de betoane cu schimbarea 

compozițiilor și fracțiilor cioburilor, precum și 

metede  de  prelucrare  a  sticlei  și  obținerea 

 

Fig. 2 Deșeuri de sticlă 

formei necesare. Elaborarea unor cercetări științifice care ar pune bază reciclării deșeurilor de sticlă. 

Fig. 1 Tomberoane pentru deșeuri 
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Deoarece aceasta este posibil de implementat pentru a nu ne umple statul cu deșeuri, fiind-că 

sticla este un material cu proprietăți destul de bune cum ar fi termoizolare, rezistență, decorativ, 

delatarea la umiditate nu este prezentă precum si absorbția este egal cu 0%. Dacă va fi posibil de 

căutat o cale a obținerii unui beton pe bază de cioburi de sticlă atunci se va rezolva o problemă 

majoră a reciclării deșeurilor de sticlă și primirea unui beton cu caracteristici destul de bune. 

În compoziția acestuia pot intra diverse alte elemente care au roluri diferite precum agenți de 

întărire, agenți de fluidizare, agenți de plastifiere, coloranți, etc. 

Cunoaștem că domeniul construcțiilor este mereu activ și se dezvoltă foarte rapid și mărirea 

calității prin amestecarea diferitor materiale pentru a obține ceva nou mai bun și inovațional care ar 

aduce construcțiile la un nou nivel. 

Material principal în construcții este betonul cu ajutorul căruia se realizează diferite 

construcții de cele mai diferite și grele după forma de executat. Betonul este un material cu 

caracteristici foarte bune la complesiune și în combinație cu alte materiale își mărește 

caracteristicile sau își compensează punctele slabe, precum ar fi betonul armat unde armătura îi 

compensează rezistența slabă la încovoiere. De aceea este posibil ca prin înlocuirea unui procent din 

masa agregatului natural cu cel a cioburilor de sticlă să nu modifice caracteristicile, ci să le menție 

sau chiar și să le mărească. 

În timp necesarul de beton crește, de aceea ar fi necesar de utilizare a diferitor agregate pentru 

a reduce necesarul de agregat utilizat în timp. Deoarece resursele se irosesc și nu sunt regenerabile 

pe cînd omul le utilizează fără gîndire asupra consecințelor posibile. De aceea în lucrarea dată se va 

discuta despre posibilitatea de a include deșeurile de sticlă în beton și ce fel de fracții a cioburilor se 

va utiliza pentru a obține o adrerență mai bună. Se vor realiza diferite amestecuri a agregatelor 

naturale și a cioburilor de sticlă și vom determina dacă este posibil de realizat și sub ce fracție e mai 

bine și în ce cantități față de agregatele naturale. Precum se va determina modul de preparare a 

cioburilor de sticlă pentru redarea unei forme mai rentabile și metodei de prelucrare a acestora 

pentru utilizarea la elemente decorative de beton si a stratului de uzură pentru pavele și dale. 

Lucrarea va conține mi multe cercetări pentru posibilitatea determinării mai multor căi de reutilizare 

a deșeurilor de sticlă în domeniul construcțiilor. 
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