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REZUMAT
Lucrarea abordează o problemă actuală cu care se confruntă România, ca urmare a numărului mare de vehicule scoase din uz. Pe
lângă aspectele privind reducerea impactului asupra mediului, lucrarea evidenţiază soluţiile tehnologice ale prelucrării economice a
acestor deşeuri prin reciclarea materialelor.
ABSTRACT
The paper approachs a current problem wich Romania confronts as a result of large number end – of life vehicles. About the
directions regarding the reduction of the environmental impact, the paper points out the technologycally keys of the processing wich
the economically effects of these waste through recycling of materials.

1. INTRODUCERE
Industria europeană de autovehicule reprezintă un
sector economic principal, care asigură o contribuţie
majoră la valoarea adăugată (circa 3% din P.I.B.-ul
Uniunii Europene şi aproximativ 7% din producţia totală
a acesteia), facilitează interacţiunea socială şi distribuţia
bunurilor pe întreg cuprinsul continentului, generează
activitate economică şi inovativă pentru alte industrii
importante şi noi locuri de muncă în sectorul C&D, este
în conti-nuare orientată spre viitor, activând difuzarea
noilor tehnologii în întreaga economie şi lea-gă economia naţională de economia mondială, motiv pentru care
se regăseşte permanent în centrul dezbaterilor europene
în privinţa creşterii competitivităţii industriale.
Deşi industria europeană de autovehicule este una
dintre cele mai reglementate, ea se confruntă cu noi
cerinţe din diverse domenii, ca siguranţa, nivelul emisiilor de gaze cu efect de seră, dependenţa tot mai redusă
de combustibilii fosili importaţi şi responsabilitatea extinsă asupra produsului, concretizată în măsuri eficiente
de gestionare a autovehiculelor, de la proiectare până la
scoaterea lor din uz.
Directiva 2000/53/CE referitoare la vehiculele aflate
la sfârşitul vieţii, transpusă în legislaţia românească prin
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HG 2406/2004, prevede măsuri legate de produs sau de
sistem (cum sunt interdicţiile pentru materiale, sistemul
de colectare sau sistemul de calcul pentru monitorizarea
atingerii obiectivelor) şi urmăreşte creşterea gradului de
reutilizare, reciclare şi valorificare energetică a vehiculelor
scoase din uz, în scopul limitării acumulării deşeurilor
neprocesabile, precum şi depozitarea acestora în condiţii
de siguranţă pentru mediu.

2. RECICLAREA MATERIALELOR,
O DIRECŢIE DE ARMONIZARE
A FABRICAŢIEI AUTOMOBILELOR CU
PROBLEMELE PROTECŢIEI MEDIULUI
Pentru a asigura condiţiile menţinerii automobilului
ca mijloc de transport durabil în secolul XXI, este
necesar să se acţioneze tot mai mult în direcţia reducerii
impactului asupra mediului pe toată durata de viaţă a
acestuia, urmărind dezvoltarea industriei de automobile
în armonie cu mediul, atingerea nivelului zero de emisii
în toate domeniile pe care această industrie le implică
precum şi îmbunătăţirea în continuare a performanţelor
ecologice ale automobilului la un preţ suportabil la
nivelul consumatorului.
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CREŞTEREA EFICIENŢEI UTILIZĂRII RESURSELOR NATURALE, ENERGETICE ŞI MINERALE
Reciclarea materialelor rezultate 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, prin utilizarea
materialelor casate după un proces de recondiţionare,
fie prin folosirea lor la un nivel valoric inferior (ca
material de umplutură într-un material compozit), fie
prin valori-ficarea acestora ca surse de energie, în
instalaţii ecologice de incinerare sau piroliză.
După parcurgerea celor trei stagii ale proceselor de
reciclare primară (materialul este readus în procesul de
fabricaţie la acelaşi nivel valoric avut în primul ciclu)
sau secundară (nivelul valoric de aplicaţie este mai
redus), respectiv după separarea, sortarea şi reprocesarea materialelor, rămâne o cantitate de materiale reprezentând circa 20–25% din masa vehiculului care nu
mai poate fi procesată prin procedeele tehnologice
rentabile economic în momentul de faţă, numită adesea
deşeu RA (Residue Automotive) sau deşeu ASR (Automotive Shredder Residue). Acestea prezintă un pericol
ecologic atât din cauza creşterii continue, de la un an la
altul, a cantităţii lor (aproximativ 2 milioane tone pe an,
la nivelul UE), ca urmare a creşterii numărului de vehicule scoase din uz, cât şi prin compoziţia materialelor
din care acestea se compun.
Nu este prea devreme să privim cu maximă atenţie
obiectivul prevăzut la art. 15 din HG 2406/2004 pentru
perioada de după 1 ianuarie 2015, când numai 5% din
masa medie (la gol) pe vehicul şi an, pentru toate vehiculele scoase din uz, va fi admisă ca nereciclabilă şi
nevalorificabilă, deci va reprezenta RA.

3. SOLUŢII TEHNOLOGICE ACTUALE ŞI DE
PERSPECTIVĂ PENTRU RECICLAREA
MATERIALELOR REZULTATE DIN
VEHICULELE SCOASE DIN UZ
În prezent, având în vedere vechimea relativ mare a
vehiculelor scoase din uz (peste 18 ani), în România
atenţia este concentrată pe reciclarea materialelor metalice, feroase şi neferoase conţinute de acestea. Ca
urmare, după tratarea preliminară a vehiculului scos din
uz, constând din extragerea şi depozitarea selectivă a
fluidelor (ulei de motor, ulei de transmisie, ulei hidraulic, lichid de frână, lichid de răcire, lichid de spălare a
parbrizului, combustibil) şi din eliminarea bateriilor cu
care acesta a fost echipat, urmează tratarea propriu-zisă.
Prin această operaţie, efectuată la acelaşi agent economic sau la altul care preia doar vehiculele pretratate, se
procedează la îndepărtarea suspensiilor, a anvelopelor,
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cu sortarea selectivă a jantelor de aluminiu şi a celor din
oţel, a greutăţilor de echilibrare din plumb, a componentelor din azbest, a reperelor din sticlă (lunetă, parbriz,
geamuri laterale), a celorlalte repere din cauciuc, apoi
a grupului motor – transmisie care este ulterior
dezmembrat. În continuare, se elimină schimbătoarele
de căldură, scaunele care se dezmembrează ulterior,
componentele mari din materiale plastice (bare de
protecţie, grila radiatorului, elemente de bord), cablurile
electrice şi conductele din cupru, astfel încât să rămână
elementele caroseriei cu tot mai puţine elemente din
materiale nemetalice sau materiale metalice neferoase;
caroseria astfel dezechipată este fie presată în scopul
redu-cerii volumului, fie decupată în bucăţi mai mici
prin forfecare şi este transmisă împreună cu celelalte
repere din oţel cu uzuri mari, deci nereutilizabile, rezultate din dezmembrarea grupului motor – transmisie,
la oţelării, în vederea reciclării materialului feros.
Analog, aliajele neferoase sunt reciclate prin retopire.
Materialele nemetalice (cauciuc, materiale plastice,
sticlă, materiale textile etc.) rezultate din repere care nu
pot fi utilizate aşa cum rezultă din dezmembrare şi nici
prin recondiţionare sunt supuse unei reciclări secundare,
la un nivel valoric inferior, sau sunt utilizate, când este
posibil, ca material combustibil. Uleiurile sunt recondiţionate într-o măsură redusă prin regenerare şi, de cele
mai multe ori, sunt utilizate pentru combustie. Plumbul
din bateriile acide este reciclat complet.
Se poate afirma că obiectivul de reutilizare şi de
reciclare a 70% din masa vehi-culelor fabricate înainte
de 1980 poate fi atins până la 1 ianuarie 2007. Pentru a
îndeplini celălalt obiectiv prevăzut pentru 1 ianuarie 2015,
când nivelul de reutilizare şi de reciclare este de 85%,
sunt necesare eforturi susţinute de implementare a unor
tehnologii noi, mai eficiente.
Sunt cunoscute firme din vestul Europei (Olanda, de
exemplu) care oferă linii semi-automate pentru reciclarea eficientă, curată şi ergonomică a diferitelor
materiale generate de dezmembrarea vehiculelor scoase
din uz. De asemenea, shredderizarea trebuie extinsă la
nivel naţional, pentru a face activitatea de dezmembrare
şi de sortare a materialelor tot mai eficientă. Dezvoltarea şi proiectarea unor structuri pentru automobile, a
unor subansamble, repere şi chiar a materialelor (în
special materiale compozite) uşor de reciclat precum şi
dezvoltarea unor noi tehnologii corespunzătoare şi
eficiente de reciclare trebuie să capete amploare în cel
mai scurt timp. Preluarea experienţei pozitive din zona
Asia – Pacific şi intensificarea activităţii proprii de
C&D pentru rezolvarea aspectelor tehnologice specifice
reciclării avansate a materialelor precum şi o finanţare
corespunzătoare sunt premise sigure ale respectării
aquis-ului comunitar în această direcţie.
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4. CONCLUZII
Materialele implicate în fabricaţia automobilelor
sunt numeroase, din diverse categorii, dar în majoritate
ele sunt de tipul neregenerabil, motiv pentru care
reciclarea lor este şi rămâne un aspect cheie pentru
creşterea competitivităţii acestei activităţi industriale.
Reciclarea materialelor trebuie să devină o activitate
permanentă, incluzând toate fazele, de la concepţia unui
automobil până la scoaterea acestuia din uz, beneficiind
de feedback privind rezultatele obţinute în tot lanţul de
procese implicate.
Reciclarea avansată a materialelor contribuie substanţial la implementarea managementului consolidat al
mediului, care permite ca mediul şi economia să coexiste armonios.
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