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Scurtă prezentare: 
 

Ultimele decenii au trasat în lumea științifică câteva linii reper de cercetare, toate circumscrise unei singure idei: 
sustenabilitate. Aceast obiectiv a fost atins prin proiectarea unui beton ecologic performant utilizând deşeul inert de sticlă 
sub formă de agregat sortat înlocuindul pe cel natural (neregenerabil). Realizarea betonului de clasă C60/75, cu 
impermeabilitate redusă, fără carbonatre, cu rezistenţăla la îngheţ-dezgheţ şi abraziune mare.  
Betonul obţinut, potrivit solutiei propuse prin această cercetare/invenţie, este caracterizat prin următoarele valori: 

 Rezistenţă la compresiune cuprinsă între 60-80 N/mm2 (MPa); 
 grad de impermeabilitate de cel puţin P8;  
 modul de elasticitate de 50 GPa; 
 grad de gelivitate cel puţin G100 în urma procesului de cicluri de îngheţ-dezgheţ repetat; 
 rezistenţă mare la uzură, (încadrată în cea mai bună clasă de rezistenţă la uzură); 
 fără carbonatare. 

Utilizarea acestui tip de beton permite dezvoltarea unor soluţii inovative şi ecologice care oferă realizarea elementelor de 
mai jos prin folosirea deşeurilor ca materie primă, reducerea consumului de agregat natural neregenerabil cât şi 
reducerea impactului acestora asupra mediului înconjurător. 

Domeniul / domeniile de aplicabilitate: 

“Beton cu agregate din deşeuri de sticlă” poate fi utilizabil la realizarea elementelor de faţadă, pentru placări, a 
pardoselilor, a panourilor pentru placări de pereţi, a panourilor decorative pentru lifturi, a panourilor de beton aparent (cu 
suprafaţă spălată, sablată sau prelucrată- buciardată), bazine de înot, centre spa, trepte, contratrepte, a mobilierului 
stradal şi de grădină, etc Studiile se vor continua printr-o cercetare in cadrul unui doctorat pentru aplicarea în elemente 
de construcţii. 
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