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Tehnici de tratare mecanica 
 
 
Tehnici de maruntire a deseurilor 
 
Maruntirea reprezinta trecerea unui material intr-o granulatie mai fina. Fiecare maruntire serveste 
extinderii suprafetei exterioare specifice. Pentru alegerea masinii de maruntire potrivite sunt necesare 
urmatoarele informatii: 

• proprietatile fizice ale materialului care trebuie maruntit precum granulatia initiala, 
consistenta, duritatea, fragilitatea si fisionabilitatea 

• scopul maruntirii, ca de exemplu, procesele fizice sau chimice la care va fi supus 
materialul maruntit; 

• caracteristicile necesare ale materialului maruntit precum marimea si distributia 
particulelor maruntite, marimea medie a particulelor sau marimea specifica a 
particulelor.  

 
Maruntirea este cel mai des utilizata pentru marirea suprafetei specifice a componentelor deseurilor 
biodegradabile, in vederea grabirii procesului de tratare biologica. Prin acest procedeu materialul se 
prepara pentru descompunerea microbiana, iar preluarea cantitatii necesare de apa este imbunatatita. 
Pentru maruntire se pot utiliza: mori rapide cu ciocane, mori rapide sau lente de taiere, mori cu bile, 
tamburi rotativi, mori raspel si mori spiralate.  
 
Masinile de maruntire, care au fost testate in domeniul gestionarii deseurilor si care de-a lungul celor 
20 de ani s-au dezvoltat la un nivel extrem de ridicat, sunt prezentate mai jos, precizandu-se 
avantajele si dezavantajele lor legate de instalatia de reciclare.  

 
Figura 1. Tipuri de mori: 

               moara cu ciocane                                 moara de taiere cu cutite 

 
 
 

Pregatirea prin maruntire a deseurilor biodegradabile in scopul compostarii presupune in special o 
destramare a materialului, de aceea sunt preferate morile rapide de taiere cu cutite. 

 
In ceea ce priveste maruntirea altor tipuri de deseuri casante, cum ar fi deseurile din sticla si deseurile 
din lemn sunt preferate morile cu ciocane. 
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Maruntire prin lovire 
 
Morile cu ciocane 
Pentru maruntirea deseurilor municipale si de productie, precum deseurile din lemn si sticla morile cu 
ciocane s-au dovedit a fi foarte eficiente. Ele se deosebesc, in principial, doar dupa tipul rotorului. 
Exista mori orizontale si verticale cu ciocane montate flexibil. In figura 2 este prezentata o moara 
orizontala cu ciocane. 
 
Dupa acest principiu de baza se folosesc o serie de mori in instalatiile de reciclare a deseurilor sau in 
depozitele de deseuri, astfel ca s-a obtinut o experienta vasta in cazul diferitelor compozitii de 
deseuri.  
 
Versiunea verticala a morii cu ciocane este caracterizata de un rotor vertical prevazut cu ciocane de 
lovire. Acest tip de moara a fost conceput la sfarsitul anilor 50 special pentru prepararea deseurilor 
menajere. Pentru a creste debitul acestei mori, care la inceput era scazut, se aspira aerul din interiorul 
morii prin orificiul de evacuare. Astfel se pot maruntii si partile din deseuri foarte usoare precum 
hartia sau masele plastice.  
Datorita faptului ca morile verticale cu ciocane nu au o limitare a granulatiei printr-un gratar, 
distributia granulatiei se poate varia prin modificarea numarului de ciocane. Prin marirea numarului 
de ciocane rezulta o granulatie mai fina si un debit mai mic pe unitatea de timp.  

 
Figura 2. Vederea unei instalatii cu moara orizontala cu ciocane 

 
 

Figura 3. Vedere de sus a unor mori cu ciocane:  
                                             cu arbore dublu                                 cu arbore simplu 
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Concasoare percutante  
Concasorul percutant consta dintr-o carcasa sudata din mai multe parti din tabla sau profiluri din otel, 
al carei interior este captusit cu placi de percutie. Arborele, care se roteste cu aproximativ 500-1000 
rot/min este prevazut cu mai multe ciocane preschimbabile din otel rezistent la uzura. Arborele se 
roteste intr-un lagar montat pe carcasa. Placile de percutie sunt asezate reglabil cu ajutorul unor 
pivoti. Atat distanta dintre placile de percutie si ciocane, cat si inclinatia placilor sunt reglabile. La 
intrarea unor componente care nu se pot marunti in spatiul de percutie placile de percutie pot fi 
ridicate iar materialele nemaruntite sunt eliminate prin partea inferioara. 
 

Figura 4. Sectiune a unui concasor percutant 

 
 
Concasoarele percutante se alimenteza prin partea superioara cu ajutorul benzilor transportoare, in 
timp ce materialele maruntite se elimina prin partea inferioara. Materialul este preluat in concasor de 
catre ciocane cu o viteza de aproximativ 25-40 m/s, si sunt lovite de placile de percutie de deasupra 
arborelui. Placile de percutie sunt astfel aranjate, incat materialul sa fie adus inapoi in circuitul de 
lovire. Acest proces se repeta pana cand materialul este maruntit in asa masura incat sa poata trece 
prin spatiul dintre arbore si placile de percutie, spatiu ce este reglat in functie de dimensiunea dorita a 
particulelor.  
 
In cazul concasoarelor percutante trebuie avut in vedere, de exemplu, la prelucrarea deseurilor din 
constructii si demolari sa nu fie introdus beton cu armaturi de otel prea lungi, pentru ca acestea s-ar 
putea invarti in jurul rotorului si ar duce la blocarea instalatiei.  
 
Maruntire prin taiere 
 
Mori cu cutite sau tocatoare 
Moara poate fi cu arbore orizontal simplu sau dublu. Prin rotatia in sensuri diferite a arborilor dubli 
prevazuti cu cutite materialul este atras intre cutite. Maruntirea are loc intre uneltele de taiere 
indiferent de tipul materialului: moale, elastic sau dur.  
 
Gradul de maruntire se fixeaza prin alegerea distantei dintre cutite respectiv prin latimea dintilor la 
arborele cu cutite. Pentru maruntirea deseurilor menajere distanta dorita dintre cutitele arborelui este 
de 0,1 mm si pentru a garanta succesul procesului de tocare, nu trebuie sa depaseasca 0,8 mm. Daca 
gradul de maruntire nu este corespunzator, sau daca distributia granulatiei este neuniforma, instalatiile 
pot fi reglate in mai multe trepte pana cand rezultatul final este cel dorit. 
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Pentru a realiza un debit mare in cazul deseurilor voluminoase acestea ar trebui in prealabil presate cu 
ajutorul unei prese hidraulice inaintea umplerii morii cu cutite. In cazul in care bucati grele din metal 
sau alte parti componente care nu pot fi maruntite ajung in moara, arborele cu cutite dispune de un 
sistem de siguranta automat, care actioneaza arborele in sens invers pentru a debloca materialul 
respectiv si apoi il opreste. In acest caz materialul trebuie indepartat manual. Practica a demonstrat ca, 
in instalatiile de maruntire cu arbore cu cutite, este mai convenabil daca se indeparteaza manual 
materiale dure precum metalele inainte de a fi admise in moara. 
 

Figura 5. Vederea unui arbore cu cutite 

 
 
In functie de marirmea dintilor, debitul de materiale maruntite se situeaza in jurul valorii de 3 t/h. 
Materialul maruntit este caracterizat de margini taiate curat si un interval destul de mic al 
dimensiunilor particulelor. Acest tip de moara se foloseste cel mai des pentru maruntirea deseurilor 
din plastic, deseurilor din lemn, etc. 

 
Figura 6. Vederea unui tocator de deseuri din lemn 

 
 

Figura 7. Vederea unui arbore cu cutite ce trebuie curatat si refacut 
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Raspel cu sita  
Acest tip de moara s-a dezvoltat special pentru prepararea deseurilor in unitati de compostare. Modul 
de actionare a unui raspel cu sita poate fi comparat cu cel al unei site din bucatarie. Deasupra bazei 
dispozitivului care partial este prevazut cu segmente cu orificii de cernere de diametre intre 22 si 45 
mm si cu segmente cu dinti de rupere ficsi, se misca bratele raspelului, care imping si fac deseurile sa 
alunece cu viteze intre 8 si 10 rot/min printre dintii de rupere si prin site.  
 

Figura 8. Schema unui raspel cu sita 

 
 
Materialele greu de maruntit, textilele, metalele, materialele plastice sau materialele dure se aduna in 
raspelul cu sita si pot fi evacuate printr-o clapa laterala a bratelor raspelului.  
 
Raspelul cu sita se utilizeaza insa din ce in ce mai rar in tehnica de prelucrare a deseurilor, datorita 
fapului ca: 

• efectul de maruntire in cazul acestor dispozitive este mai mic decat in cazul morilor cu 
ciocane sau cu cutite;  

• faptul ca raspelul cu sita lucreaza discontinuu.  
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Tehnici de sortare a deseurilor 
 
Sortarea reprezinta procesul de separare si clasare a deseurilor in functie de diferentele dintre 
caracteristicile lor fizice. In principiu exista sortarea dimensionala, sortarea densimetrica, sortarea 
optica, sortarea magnetica, flotarea si sortarea manuala. 
 
Sortarea dimensionala 
 
Prin cernere se separa materiale de granulatie diferita, in diverse clase granulometrice propuse. Acest 
proces se mai denumeste si clasare. Prin cernerea cu sita se realizeaza separarea in functie de 
dimensiunea caracteristica a granulelor, cu ajutorul unei suprafete de separatie, prevazuta cu orificii 
asezate geometric. Granulele care, la alunecarea peste sita, sunt intr-o pozitie potrivita si au 
dimensiuni mai mici decat orificiile sitei, cad prin aceasta si formeaza astfel materialul cu granulatie 
fina. Restul granulelor raman in sita si formeaza materialul cu granulatie mare. 
 
Materialele cu granulatie fina, umede, fibroase si lipicioase obtureaza usor sitele. Astfel, se 
micsoreaza suprafata de cernere, iar debitul de cernere scade. Pentru a evita obturarea sitelor, sunt 
folosite pentru materiale greu de cernut sisteme de site speciale sau ajutoare pentru site. Cele mai 
importante ajutoare pentru site sunt periile, lanturile, incalzitoarele de site, jeturile de aer si apa 
suplimentara pentru anularea fortelor dintre particulele lipite una de cealalta. 
 
Sunt folosite, in special, doua tipuri de site pentru sortarea dimensionala: site cilindrice si site cu 
vibratie. O sita este considerata eficienta daca 70% din materialele cu dimensiunea particulelor mai 
mica decat ochiurile plasei pot trece prin acestea. 
 
Sita tambur 
Sita tambur este o sita cilindrica; aceasta reprezinta un agregat de clasare verificat care poate fi 
utilizat intr-o instalatie de preparare a deseurilor, atat in prima treapta de preparare, cat si dupa 
procesul de maruntire. Debitul si performantele la separare ale unei site tambur sunt determinate de 
marimea orificiilor, diametrul, turatia, elementele interiorului tamburului si inclinatia acestuia. 
 
Dat fiind faptul ca suprafata de cernere a unei site tambur este relativ mica, se incearca prin diferite 
constructii ale peretelui interior (sita poligonala) ridicarea cat mai mult a materialului de cernut pe 
peretele tamburului rotativ, pentru a obtine o cernere mai eficienta.  

 
Figura 9: Vedere si sectiune schematica a unei site tambur 
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Figura 10: Vedere in interiorul unei site tambur (cutite pentru desfacerea sacilor de deseuri) 

 
 
Pentru a reduce si mai mult timpul de prelucrare a deseurilor, sita tambur poate avea pe peretii 
interiori diferite accesorii cu ajutorul carora sa taie sacii in care sunt colectate deseurile. Astfel, sacii 
de deseuri menajere colectati de agentii de salubritate pot fi desfacuti si sortati rapid si automat cu 
ajutorul sitei tambur.  
 
Sita cu vibratie 
Aceasta sita face parte din categoria masinilor de cernere dinamice si s-a dovedit a fi eficienta ca 
agregat de cernere a deseurilor care nu se infunda. 
 
Pentru acest gen de cernere se folosesc site maleabile din cauciuc sau materiale plastice, montate pe 
un sistem de bare care basculeaza in contratimp. Aceasta miscare de basculare antreneaza sita intr-o 
miscare de tip unda, cu o amplitudine considerabila de 30 pana la 50 mm pentru frecvente de oscilatie 
de 600 pana la 800 /min si imprima materialului de cernut acceleratii considerabile.  
 

Figura 11: Vedere laterala sita cu vibratie 

 
 
Separator balistic 
Acest mecanism a fost realizat pentru separarea deseurilor municipale in trei fractii: grea, usoara si 
fina. Separatorul balistic este format din palnia de incarcare si puntea formata din mai multe benzi 
metalice perforate si care vibreaza in contrasens una fata de cealalta. Puntea are o mica inclinatie 
pentru a imprima fractiei grele o anumita acceleratie.  
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Figura 12. Schema de functionare a unui separator balistic 

 
 
Deseurile maruntite, in functie de forma si gravitatea specifica fiecarei particule se deplaseaza in 
susul sau in josul puntei. Particulele mai grele au tendinta sa se deplaseze in jos odata cu miscarea 
benzilor si astfel se separa fractia grea. Datorita miscarii de vibratie si de rearanjare continua a 
deseurilor pe puntea separatorului, particulele usoare cum ar fi hartia, cartonul si foliile de plastic se 
deplaseaza catre marginea superioara a separatorului, astfel formandu-se fractia usoara. Iar fractia 
fina reprezinta particulele care au trecut prin orificiile benzilor metalice.  
 
Procentajul de fractie grea si fractie usoara se determina prin modificarea inclinatiei puntei. Inclinatia 
se afla, in general, intre 15-20%; aceasta inclinatie este proiectata pentru o rata de incarcare de 
aproximativ 10 tone/h sau 90 m3/h. 
 
Sita plata cu disc 
O sita cu disc este un aparat de clasare in cascada care consta dintr-un gratar de clasare cu mai multe 
site partiale asezate in trepte formate dintr-o multitudine de arbori paraleli plasati la distante egale 
unul de altul cu discuri de antrenare hexagonale. Fiecare dintre aceste discuri de antrenare se roteste 
in golul dintre doua corpuri de discuri invecinate. 
 

Figura 13. Schema de functionare a unei site cu disc 

 
 

Distantele dintre aceste discuri determina marimea orificiilor de cernere ale fiecarui nivel de cernere. 
De exemplu, deseurile presortate din constructii se introduc printr-un dispozitiv de incarcare catre 
primul nivel de separare si sunt accelerate si separate in procesul de cernere prin asezarea discurilor 
de antrenare pe arbori precum si prin cresterea turatiei arborilor pe fiecare nivel in directia de 
antrenare a materialului catre celelalte nivele de separare. Arborii rotunjiti dintre discurile de 
antrenare si colturile rotunjite impiedica intepenirea materialului de separat. 
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Sortarea densimetrica 
 
Sortarea densimetrica este o metoda de clasare care se bazeaza pe echivalenta specifica a materialelor 
asemanatoare intr-un curent de aer ascendent. Acest proces se mai denumeste si clasare. Echivalenta 
inseamna ca diferite particule vor atinge aceeasi viteza finala de cadere. Daca particulele sunt 
echivalente, atunci acestea ar trebui sa aiba in aceleasi conditii initiale aceeasi traiectorie, respectiv 
aceeasi viteza de coborare. Sortarea densimetrica se poate realiza si cu ajutorul apei (vezi 
hidrociclonul). 
 
Separarea se realizeaza in functie de viteza de cadere a particulelor. Viteza de cadere depinde de 
forma granulei si de greutatea specifica a fiecarui material. Debitul este influentat de masa 
volumetrica, de umiditate, de compozitia deseurilor si de maruntirea prealabila a deseurilor de sortat. 
 
O serie de tipuri de separatoare cu ajutorul curentului de aer s-au testat in Uniunea Europeana. Din 
multitudinea de instalatii de separare existente, in prelucrarea deseurilor se folosesc cu precadere 2 
tipuri: separatorul cu aer rotativ si instalatia de aspirare. 
 
Separatorul rotativ cu curent de aer  
Separatorul rotativ cu curent de aer are trei elemente principale: un tambur rotativ, o camera de 
separare si decantare si un sistem de aer comprimat. Tamburul rotativ este inclinat cu aproximativ 15 
grade fata de orizontala si are forma conica cu baza mare in sus (vezi figura 14). 
 
Deseurile maruntite si deja cernute sunt transportate cu ajutorul unei benzi rulante catre partea 
superioara a tamburului. Prin duze de aer comprimat se sufla aerul, paralel cu axa tamburului. In acest 
fel materialele usoare sunt antrenate in sus catre camera de decantare. Materialul greu este transportat 
prin tambur in continuare si iese prin baza mica a tamburului. 
 

Figura 14: Vederea unui separator rotativ cu curent de aer  

 
 
Pentru a asigura un curent de aer continuu de-a lungul intregului tambur, se sufla aer suplimentar prin 
baza mica a tamburului. Marimea granulatiei si selectivitatea pot fi variate prin schimbarea volumului 
de aer, schimbarea presiunii aerului comprimat, prin modificarea unghiului de inclinatie al tamburului 
si prin modificarea modului de incarcare a materialului maruntit. 
 
Instalatia de aspirare 
Componentele usoare din deseuri sunt aspirate de obicei de pe o banda transportoare, de pe o sita cu 
vibratie sau dintr-o sita tambur si sunt eliminate printr-un ciclon. Componentele usoare pot fi: bucati 
de hartie, pungi de plastic, bucati de plastic, etc. (vezi figura 15). 
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Figura 15: Vederea unei instalatii de aspirare 

 
 
Hidrociclonul 
Separarea diferitelor fractiuni de materiale plastice dintr-un amestec de granule se realizeaza in cazul 
hidrociclonului intr-un camp de forte centrifugal. Geometria ciclonului realizeaza un vartej interior 
ascendent prin care este eliminata fractiunea usoara a amestecului si un vartej exterior descendent cu 
ajutorul caruia se elimina fractiunea grea.  
 
Hidrociclonul  a fost proiectat special pentru separarea diferitelor tipuri de deseuri din plastic. 
Calitatea separarii tipurilor de materiale cu ajutorul hidrociclonului sunt determinate de tipul si 
calitatea maruntirii in prealabil a deseurilor din plastic. 
 

Figura 16. Vederea unei instalatii cu hidrociclon 

 
 
In cadrul testarilor facute s-a utilizat un hidrociclon cu capacitate de 1 tona/h. Materialele plastice 
folosite au fost sortate din deseurile menajere. Impuritatile au fost de 1 pana la 5 % (hartie, metal, 
nisip). Compozitia medie era de 80 - 85 % PE, 2-10 % PS si 8 -15 % PVC. Testele au condus la 
eliminarea 100 % a polietilenei cu impuritati de 2-3 % PS. Impuritati de PVC nu au fost gasite in PE. 
Prin sortarea ulterioara a fractiunii grele formata din PS si PVC  care a rezultat din hidrociclon s-a 
obtinut o concentratie de 100% PVC, pentru PS s-a obtinut o concentratie de aprox. 95%, impuritatile 
au fost din PVC si PE. Majoritatea impuritatilor au fost eliminate impreuna cu PVC-ul in fractiunea 
grea.  
 
 
 

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului – ICIM Bucuresti 12



Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor 
 

Sortarea magnetica 
 
O sortare magnetica eficienta se realizeaza atunci cand elementele feromagnetice sunt preluate de 
magneti in urma unei maruntiri a deseurilor si a unei afanari, eliberandu-se astfel, de alte impuritati.  

 
Marimea elementelor feroase nu este limitata, dat fiind faptul ca magnetii pot atrage orice fel de 
greutati. Acest tip de magneti sunt utilizati in principal pentru presortarea magnetica grosiera a 
deseurilor maruntite sau nemaruntite. 
 
Separator magnetic 
Sortarea magnetica se face in mare masura cu magneti asezati deasupra benzilor rulante de transport a 
deseurilor care sorteaza materialele feroase din curentul de deseuri si le elimina, ori perpendicular, ori 
paralel cu directia transportorului de deseuri (vezi figura 17).  
 
Sortarea magnetica s-a dovedit a fi eficienta dupa maruntire. Pana acum au esuat toate incercarile de 
obtinere a unui produs feromagnetic de buna calitate prin sortarea metalelor feroase inainte de a 
utiliza un agregat de maruntire. In cazul sortarii magnetice a deseurilor casnice, marimea optima a 
elementelor este in jur de 10 pana la 100 mm.  
 

Figura 17: Vedere separator magnetic 

 
 
Separator cu curenti turbionari 
Tehnologia de separare consta in inducerea unor curenti turbionari in corpuri care conduc 
electricitatea, care prin acestea dezvolta forte intr-un camp magnetic.  
 

Figura 18. Vederea unui separator cu curenti turbionari 

 
 
In acest domeniu sunt mai cunoscute efectele secundare nedorite ale curentilor turbionari: franarea 
datorita curentilor turbionari, levitarea sau suspensia magnetica, sau pierderile datorate curentilor 

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului – ICIM Bucuresti 13



Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor 
 

turbionari din transformatoare. Dar in cazul separarii cu ajutorul curentilor turbionari, rezultatele sunt 
la fel de eficiente ca si in cazul separarii metalelor feroase cu ajutorul magnetilor. 
 
Curentii turbionari se formeaza atunci cand un conductor electric se afla intr-un camp magnetic care 
se modifica in timp si spatiu sau se misca in acest camp magnetic. Curentii turbionari curg in 
interiorul conductorului pe traiectorii inchise si forma lor nu este legata de forma conductorului.  
 
Conform legilor lui Lenz acesti curenti formeaza la randul lor un camp magnetic in sens invers celui 
care i-a creat. Din aceasta rezulta o forta care actioneaza asupra conductorului, accelerandu-l sa iasa 
din campul magnetic initial. Prin  scaderea conductibilitatii, forta asupra conductorului este mai mica. 
Cu cresterea densitatii (la volum constant aceasta inseamna masa mai mare) trebuie aplicata o forta 
mai mare pentru a invinge inertia masei si a devia particula respectiva.  
 
Sortare optica 

 
Sortarea optica are rolul de a separa materialele valorificabile in functie de culoare, iar cu ajutorul 
echipamentelor cu infrarosu se pot sorta si in functie de tipul de material din care este confectionat 
(vezi figura 19). 
 
Lumina care trece prin materialul reciclabil este preluata de un senzor. Un conductor de lumina din 
materialul plastic conduce semnalul catre unitatea de evaluare. Semnalul luminos este descompus in 
culorile rosu, verde si albastru iar separarea se face dupa culoare.  
 
De exemplu, cu ajutorul unei instalatii de sortare a sticlei se obtine o puritate de aproximativ 99,7%. 
 
Cu ajutorul echipamentelor cu infrarosu se realizeaza forma curbei caracteristice pentru fiecare tip de 
material, iar dupa evaluarea cu ajutorul unui program urmeaza activarea mecanismului de comanda al 
clapetelor de evacuare, iar deseurile carora nu le sunt recunoscute curbele caracteristice sunt eliminate 
din circuit. Aceasta sortare este, in principal utilizata pentru separarea diferitelor tipuri de materiale 
plastice: PET, PS, PP, HDPE, LDPE, PVC, etc. 
 
Sortarea manuala 
 
La ora actuala, sortarea manuala este totusi cea mai de incredere metoda de separare voita si de foarte 
buna calitate a produselor secundare dintr-un amestec de deseuri (vezi figura 20 si 21). 
 
Din deseurile casnice sau din mica industrie, comert si institutii, dar si din fractiunile de deseuri 
colectate separat, personalul de sortare poate separa diferite calitati de hartie recuperata, sticle de 
diferite culori sau amestecate, folii din polietilena alba sau colorata etc, dar poate indeparta si 
impuritati sau componente daunatoare. 
 
Prin conducerea directionata a sortarii manuale se poate actiona rapid si fara interventii tehnice asupra 
fluctuatiilor preturilor de pe piata a materiilor prime secundare. 
 
Datorita faptului ca sortarea manuala este foarte costisitoare, trebuie marit randamentul de selectare 
cu ajutorul utilajelor speciale. Pentru a mari productivitatea sortarii manuale, materialele cu granulatie 
mica sunt indepartate prin sitare. Separatoare magnetice, suflatoare, benzi inclinate, masini de impins, 
au toate scopul de a pregati deseurile pentru sortarea manuala si de a mari productivitatea 
personalului de sortare. Exista doua tipuri de sortare: negativa si pozitiva. 
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In cazul sortarii pozitive este extras materialul recuperabil din fluxul de deseuri si este aruncat in 
sertarele corespunzatoare.  
 
In cazul sortarii negative materialele care sunt considerate impuritati care deranjeaza sunt extrase din 
fluxul de materiale, pe banda transportoare ramanand doar fractiunea dorita. 
 
Prin sortare negativa se obtin productivitati mai mari, dar de calitate mai scazuta, in timp ce in cazul 
sortarii pozitive se obtine calitate foarte buna cu productivitate insa mult mai mica. Colectarea 
separata a materialelor recuperabile creste considerabil randamentul operatiunii de sortare. 
 

Figura 19: Vederea unui mecanism de sortare optica 

 
 

Figura 20: Vederea unei statii de sortare manuala 
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Figura 21: Schema unei statii de sortare manuala 

 
 

Flotarea 
 

Sortarea prin flotatie este avuta in vedere cand densitatile specifice ale unui amestec de materiale sunt 
foarte apropiate. 
 
Flotatia se foloseste la indepartarea impuritatilor din carbuni, minereuri, barita, zgura, cernelurile 
negre de tipar, deseurile din materiale plastice si multe altele. Domeniul principal de utilizare este cel 
al fabricarii de hartie, in care se prelucreaza prin flotatie hartia tiparita recuperata, obtinandu-se o 
hartie grafica deschisa la culoare. 
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Tehnici de curatare a deseurilor 
 
In general curatarea deseurilor  se realizeaza pentru deseurile care pot ajunge materie prima secundara 
intr-un proces de fabricare a ambalajelor alimentare. Astfel, in procesele de reciclare a deseurilor din 
plastic si optional si pentru deseurile din sticla regasim si o etapa de curatare a deseurilor. Pentru 
obtinerea unor granule din plastic de calitate ridicata este absolut necesara curatarea acestora. 
Curatarea poate fi realizata cu apa sau fara apa, astfel intalnim purifcarea mecanica si spalarea in 
tamburi speciali. 
 
Purificare mecanica 
Aceasta metoda de tratare mecanica a deseurilor din plastic permite indepartarea deseurilor de hartie, 
carton si alte reziduuri fara apa.  
 

Figura 22. Vedere instalatie de purificare mecanica si materialul rezultat 

 
 
Ambalajele colectate de la populatie sunt presate pentru a se elimina continutul ramas in acestea si 
sunt apoi tocate sub forma de fulgi. Materialul tocat este apoi supus intr-o centrifuga unor actiuni si 
deformari mecanice semnificative. Ca urmare a acestui proces de centrifugare hartia este descompusa 
in celuloza, alte reziduuri aderente fulgilor de plastic si aluminiul fiind indepartate mecanic si 
pneumatic. Jeturi de aer sub forte mecanice ridicate imping aceste impuritati printr-o sita. Hartia ajuta 
la absorbtia grasimilor si umiditatii de pe fulgii de plastic, iar materialul rezultat din procesul de 
purificare mecanica este de o calitate foarte ridicata. 
 
Spalare in tamburi  
 
Acest proces are doua avantaje, spalarea fulgilor de plastic si sortarea prin flotare a diferitelor tipuri 
de plastic. Instalatiile de curatare a deseurilor pot fi usor integrate in orice tip de instalatie de reciclare 
a deseurilor de ambalaje. 

Figura 23. Vedere tambur de spalare 
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Tehnici de compactare si balotare a deseurilor 
 
Compactarea deseurilor se realizeaza in vederea reducerii volumului deseurilor, in special pentru 
transportul acestora sau pentru stocare. Prin compactare se reduc, astfel, costurile de transport si 
dimensiunile spatiului de stocare necesar. 
 
In functie de tipurile de deseuri prelucrate au fost dezvoltate diferite echipamente de compactare a 
acestora. De exemplu, pentru deseurile de ambalaje din plastic sunt recomandati tamburii cu tepi, care 
perforeaza deseurile de ambalaje din plastic si usureaza compactarea lor.  
 

Figura 24. Vedere instalatie compactare deseuri de ambalaje din plastic 

 
  

Figura 25. Vedere instalatii de compactare si balotare deseuri din hartie si carton 

 
 
Compactarea poate fi realizata cu prese operate mecanic sau hidraulic. Presele pot fi dotate si cu un 
mecanism de balotare a deseurilor compactate pentru usurarea transportarii lor. 
 
Compactarea poate fi intalnita, de asemenea si in autovehiculele de colectare sau in autovehiculele de 
transport cu mecanisme speciale. In acest caz, exista containere prevazute cu mecanisme de 
compactare a deseurilor. In cazul autovehiculelor fara astfel de mecanisme, compactarea poate fi 
realizata intr-o statie de transfer, inainte de transbordarea deseurilor intr-un container de capacitate 
mai mare. 
 
Compactarea mai este utilizata in cazul presarii deseurilor ce pot fi utilizate ca si combustibil 
alternativ intr-o forma mai densa, si anume pelete sau brichete. Presele de pelete au fost preferate fata 
de cele pentru brichete, datorita cantitatii mult mai mare de procesare si a gradului de compactare 
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mult mai ridicat. Prin aceasta compactare a deseurilor pentru combustitibil alternativ, pe langa 
avantajele mentionate mai sus, se poate obtine si o crestere a energiei termice dezvoltate de acestea. 
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DEFINITII 
• deseuri municipale = deseuri menajere de la populatie + deseuri asimilabile din comert, industrie 

si institutii + deseuri din gradini si parcuri + deseuri din piete + deseuri stradale + deseuri 
voluminoase. In HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei 
cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase, categoria de deseuri mentionate mai sus se 
regasesc la codurile: 

15  Ambalaje; materiale absorbante, materiale de lustruire, filtrante si imbracaminte 
de protectie, nespecificate in alta parte – cu exceptia ambalajelor din deseurile 
industriale si a codurilor 15 02 02 si 15 02 03; 

20 Deseuri municipale si asimilabile din comert, industrie, institutii, inclusiv 
fractiuni colectate separat. 

 
• fractie organica = fractie biodegradabila 
 
• namol orasenesc = namolul rezultat de la epurarea apelor uzate orasenesti. In HG 856/2002 

privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv 
deseurile periculoase, categoria de deseuri mentionate mai sus se regaseste la codul: 

19 08 05  Namol orasenesc de la epurarea apelor uzate menajere 
 

• deseuri din constructii si demolari = deseuri rezultate in urma reabilitarii infrastructurii existente, 
in urma demolarii  si construirii de cladiri noi, respectiv in urma reconstruirii si extinderii retelei 
de transport. In HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei 
cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase, categoria de deseuri mentionate mai sus se 
regaseste la codul: 

17  Deseuri din constructii si demolari (inclusiv pamant excavat din amplasamente 
contaminate) 

 
• deseuri municipale periculoase = detergenti si dezinfectanti + vopsele, lacuri si diluanti + baterii 

si acumulatori uzati + pesticide si ierbicide + alte chimicale + becuri si tuburi fluorescente + 
echipamente electrice si electronice + medicamente. In HG 856/2002 privind evidenta gestiunii 
deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase, 
categoria de deseuri mentionate mai sus se regasesc la codurile: 

20 01 13  Solventi 
20 01 14  Acizi 
20 01 15  Baze 
20 01 17  Substante chimice fotografice 
20 01 19  Pesticide 
20 01 21  Tuburi fluorescente si alte deseuri cu continut de mercur 
20 01 23  Echipamente abandonate cu continut de CFC (clorfluorocarburi) 
20 01 26  Uleiuri si grasimi, altele decat cele specificate la 20 01 25 
20 01 27  Vopsele, cerneluri, adezivi si rasini continand substante periculoase 
20 01 29  Detergenti cu continut de substante periculoase 
20 01 31  Medicamente citotoxice si citostatice 
20 01 33  Baterii si acumulatori inclusi in 16 06 01, 16 06 02 sau 16 06 03 si baterii 

si acumulatori nesortati continand aceste baterii 
20 01 35  Echipamente electrice si electronice casate, altele decat cele specificate la 

20 01 21 si 20 01 23 cu continut de componenti periculosi 
20 01 37  Lemn cu continut de substante periculoase 
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• deseuri de productie = deseuri rezultate direct din procesele de productie. In HG 856/2002 
privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv 
deseurile periculoase, categoria de deseuri mentionate mai sus se regasesc la codurile: 

02 Deseuri din agricultura, horticultura, acvacultura, silvicultura, vanatoare si 
pescuit, de la prepararea si procesarea alimentelor – cu exceptia codului 02 01 
06 

03  Deseuri de la prelucrarea lemnului si producerea placilor si mobilei, pastei de 
hartie, hartiei si cartonului 

04  Deseuri din industriile pielariei, blanariei si textila  
05 Deseuri de la rafinarea petrolului, purificarea gazelor naturale si tratarea 

pirolitica a carbunilor 
06  Deseuri din procese chimice anorganice 
07  Deseuri din procese chimice organice  
08  Deseuri de la producerea, prepararea, furnizarea si utilizarea (ppfu) straturilor de 

acoperire (vopsele, lacuri si emailuri vitroase), a adezivilor, cleiurilor si 
cernelurilor tipografice  

09  Deseuri din industria fotografica 
10  Deseuri din procesele termice  
11 Deseuri de la tratarea chimica a suprafetelor si acoperirea metalelor si a altor 

materiale; hidrometalurgie neferoasa 
12  Deseuri de la modelarea, tratarea mecanica si fizica a suprafetelor metalelor si a 

materialelor plastice 
13  Deseuri uleioase si deseuri de combustibili lichizi  
14  Deseuri de solventi organici, agenti de racire si carburanti 
15  Ambalaje; materiale absorbante, materiale de lustruire, filtrante si îmbracaminte 

de protectie, nespecificate în alta parte – cu excepţia ambalajelor din deşeurile 
municipale 

16  Deseuri nespecificate in alta parte – cu excepţia codurilor 16 04 şi 16 10  
19  Deseuri de la instalatii de tratare a reziduurilor, de la statiile de epurare a apelor 

uzate si de la tratarea apelor pentru alimentare cu apa si uz industrial – cu 
excepţia codului 19 08 05 
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