
 

 

 

Rezumat  
al tezei de doctorat cu titlul: 

 
”SUSTAINABILITY OF CONSTRUCTIONS. SPECIAL ASPECTS OF CONCRETE 

STRUCTURES” 
 

”SUSTENABILITATEA CONSTRUCȚIILOR. ASPECTE SPECIFICE STRUCTURILOR DIN 

BETON” 
 

 
Teza de doctorat analizează atât probleme legate de sustenabilitatea construcţiilor, cât şi studiul 

capacităţii betonului de a lega CO2 din atmosferă prin carbonatare, evidenţiind astfel o proprietate ecologică 
a acestui material. Tema abordată este de mare actualitate, atât pentru domeniul de construcții cât și pentru 
toate domeniile activităților umane, deoarece urmărește atât preocupările pentru cerințele generațiilor actuale 
cât și satisfacerea nevoilor generațiilor care vor veni. 

Domeniul de construcţii joacă un rol foarte important în dezvoltarea socio-economică, având însă şi 
un impact foarte mare asupra mediului înconjurător. Este principalul consumator de resurse naturale, apă şi 
teren şi produce cantităţi mari de deşeuri. Conform unor statistici, industria de construcţii consumă 
aproximativ 40% din totalul materialelor care întră în economia mondială. În statele membre ale Uniunii 
Europene clădirile consumă 50% din necesarul de energie şi contribuie cu aproape 50% la emisiile de CO2 în 
atmosferă. Din aceste motive elaborarea unor metode inovatoare cu impact cât mai mic asupra mediul 
înconjurător a devenit principala preocupare a întregii industrie de construcţii. O construcţie sustenabilă se 
manifestă prin durabilitate, costuri reduse de exploatarea şi întreţinere, eficienţă energetică, adaptabilitate, 
confort şi posibilitatea de reciclare reutilizare. 

Betonul sub forma betonului simplu, armat sau precomprimat constituie principalul material de 
construcţie. Practic nu există structură importantă, oriunde în lume, la care să nu se folosească ciment sau 
beton sub diferite forme. În acelaşi timp betonul este considerat un material de construcţie neecologic, 
deoarece prin arderea materialelor prime pentru obținerea clinkerului de ciment se degajează o cantitate mare 
de CO2, un gaz responsabil pentru încălzirea globală. În ziua de azi producerea unor betoane cu impact 
minim asupra mediului este obligatorie. Aceste deziderate se pot realiza prin utilizarea unor tipuri de ciment 
cu adaosuri, prin optimizarea compozițiilor de betoane, dar cel mai important, prin exploatarea proprietăților 
benefice ale structurilor de alungul vieții acestora. Aceste proprietăți sunt: durabilitate, rezistență la foc, 
izolare la zgomot, dar și legarea de CO2 din atmosferă prin fenomenul de carbonatare, o proprietate neglijată 
mult timp a acestui material. Astfel, impactul structurilor din beton asupra mediului este mai redus, având o 
contribuție pozitivă la dimensiunea ecologică a dezvoltării durabile. 

În urma unei analize a domeniului au fost definite următoarele obiective: 
- definirea corectă a conceptului de sustenabilitate, cu aplicabilitate în domeniul construcțiilor, 

considerând toate cele trei dimensiuni: ecologic, economic și social; 
- transformarea aspectelor de sustenabilitate în parametri cuantificabili, pentru a putea fi utilizați ca o 

bază de decizie și selecție; 
- elaborarea unor procedee și modele de calcul, care permit aprecierea sustenabilității diferitelor tipuri 

de lucrări de construcții; 
- determinarea capacității betonului de a absorbi și a lega dioxid de carbon prin carbonatare; 
- elaborarea unei formule practice care permite calcularea cantității de CO2 absorbit și includerea 

acestui fenomen în evaluarea ciclului de viață a structurilor din beton. 
Teza de doctorat este structurată pe opt capitole, după cum urmează: 
Cap. 1 „Introduction/Introducere” prezintă o succintă introducere în problematica temei de cercetare, 

stabilind motivațiile, obiectivele precum rezumatul tezei de doctorat. 
În Cap. 2. „Sustainability assessment of construction works/Sustenabilitatea lucrărilor de 

construcții” sunt trecute în revistă preocupările pe plan internațional în domeniu. Sustenabilitatea/ 
dezvoltarea durabilă ”este dezvoltarea care urmărește satisfacerea nevoile prezentului, fără a compromite 
posibilitatea generațiilor viitoare de a-și satisface propriile nevoi" (raportul Brundtland 1987). În multe ţări 



 

 

 

europene şi mondiale există deja coduri şi directive de evaluare a performanţelor clădirilor. O serie de 
normative internaționale au fost sau sunt încă în curs de elaborare de către ISO/TC59/SC17 și CEN/TC350, 
cum are fi: ISO 15392:2008; 21929-1:2011; 21930:2007; 21931-1:2010; 13315-1:2012; EN 15643-1:2010; 
15643-2:2011; 15643-3:2012; 15643-4:2012; 15978:2011; 15804:2012; TR 15941: 2010, etc. 

S-a realizat o evaluare critica asupra unor modele de certificare existente pe plan mondial cum ar fi 
BREEAM, LEED, DGNB, CASBEE, HK-BEAM, Green Star, SBTool și OPEN HOUSE, identificând 
următoarele aspecte: 

- certificatele existente sunt aplicate predominant pe clădiri întregi, de diferite tipologii, fără a avea 
specificații pentru alte tipuri de lucrări; 

- majoritatea certificatelor nu respectă definiția de sustenabilitate, punând accent doar pe partea 
ecologică, aspectele economice și sociale fiind neglijate; 

- certificatele conțin un număr foarte mare de parametri, însă multe dintre ele sunt doar calitative, iar 
astfel se induce un grad mare de subiectivism; 

- sistemele de punctare și ponderare nu sunt unitare, iar acordarea de credite/puncte este în multe 
cazuri foarte dificilă, deoarece necesită multe valori de referințe; 

Evaluare critică a certificatelor existente a stat la baza dezvoltarii a doua modele proprii. 
Cap. 3. „Original models for the sustainability assessment of construction works/Modele originale 

pentru aprecierea sustenabilității lucrărilor de construcții” prezintă detaliile legate de cele două modele 
propuse și dezvoltate de doctorand. Prima parte din capitol este dedicat modelului global și sunt prezentate 
condițiile de margine, principiile de selectare și cuantificare a parametrilor, acordarea punctajelor, distribuția 
ponderilor, prezentarea rezultatelor si schemele logice pentru modul de funcționare a programului de calcul 
elaborat pentru cele trei dimensiuni: ecologic, economic și social.  

Modelul global este un program cuprinzător, dezvoltat în Microsof Excel, care are ca scop evaluarea 
performanțelor de sustenabilitate ale unor cladiri de locuit, tip familial. Modelul respectă definiția dezvoltării 
durabile, cuprinzând în mod aproape egal parametrii celor trei domenii: ecologic, economic si social (40%-
30%-30%). Sunt cuprinse în total 13 categorii de sustenabilitate și peste 50 de parametri de performanță, 
încluzând întregul ciclu de viață a construcției. Selectarea parametrilor s-a făcut pe următoarele considerente: 
recomandările făcute în normativele internaționale de specialitate; pe baza unui studiu bibliografic 
cupprinzător asupra modelelor existente; inițiativă proprie. 

Modelul folosește un sistem unitar de punctare între 0 și 5. Punctele se acordă proporțional în funcție 
de valorile de referință definite pentru practici insuficiente și pentru practici foarte bune.  Aceste punctaje 
urmează a fi ponderate, în funcție de durata lor de impact, nivelul lor de importanță și categorie de impact. 
Rezultatele sunt reprezentate pe baza unui index de sustenabilitate, cu o valoare între 0 si 5. Pentru un index 
mai mare de 4, se acorda calificativul de „Best practice”, pe când la un index sub 2.5 se acordă „Insuficient 
practice”. 

Modelul specific este un model mai simplifact, însa cu o aplicabilitate mai mare. Scopul acestui  
model este de a oferi o metodă de comparare a diferitelor soluții, în termeni de sustenabilitate. Acest model 
poate fi utilizat pentru lucrări parțiale de construcții, soluții de reabilitare, mijloace de transport, etc.  

Evaluarea soluțiilor se face în urma aplicării unor formule matematice simple. Termenii relațiilor 
sunt valorile cuantificate ale diferiților parametri ai celor trei dimensiuni, raportate la o valoare de referință, 
stabilită ca o valoare optimă. Astfel, rezultatul final este un indice de sustenabilitate, cuprins între 0 și 1. 
Ponderea celor trei dimensiuni rămâne neschimbată, însă definirea și selectarea parametrilor diferă față de 
modelul global. Fiecare situație este analizată separat, iar parametri aleși caracterizează lucrarea din mai 
multe puncte de vederi. 

În Cap. 4. „Case studies/Studii de caz” sunt prezentate lucrările de construcții analizate cu cele două 
modele elaborate de doctorand. Astfel modelul global a fost aplicat pe o casă familială recent construită, iar 
modelul specific s-a utilizat pentru evaluarea unor soluții pentru transportul de elemente prefabricate pe ruta 
Timișoara – Galați și pentru lucrări de reabilitare la un tronson al Universității de Vest din Timișoara și 
fabrica de bere „Timișoreana”. Se remarcă analiza detailată a cazurilor, acestea reprezentând un ghid 
excelent și pentru alte aplicații. 

Cap. 5 „Special aspects of concrete structures. CO2 uptake through concrete carbonation/Aspecte 
speciale privind structurile din beton. Absorbția de CO2 de către beton prin carbonatare” este împărțit pe trei 



 

 

 

subcapitole. Primul prezintă teoria legată de compoziția și chimia betonului, mecanismul și rata de 
carbonatare. În această parte sunt prezentați principalii compuși a betonului care participă la procesul de 
carbonatare și recarbonatare, fiind redate reacțiile chimice asociate acestui fenomen. Se prezintă studii legate 
de macanismul și factorii care influențează și formule pentru calculul adâncimii de carbonatare.  

Al doilea subcapitol prezintă ciclul parcurs de CO2 în structurile din beton. Sunt evidențiate sursele 
de emisii generate la diferite etape din viața construcției (producerea materialelor compenente, transportul, 
etc.) și posibilele absorbții/ reduceri dealungul duratei de exploatare (utilizare de adaosuri în locul 
cimentului, absorbția de CO2 prin carbonatare). Ultima parte prezintă cercetările existente pe plan mondial în 
acest domeniu. Acestea cuprind atât studii existente privind bilanțul de emisie și absorbție a structurilor din 
beton în diferite țări, cât și metode de calcul pentru determinarea cantitativă a dioxidului de carbon absorbit. 

Cap. 6. „Experimental program/Programul experimental” reprezintă o importantă contribuție la 
stabilirea capacității betonului de a absorbi CO2. În acest capitol sunt redate proprietățile fizice, chimice și 
mecanice ale materialelor folosite, compoziția celor 7 serii de beton, condițiile de păstrare, standul pentru 
carbonatare accelerată, procesul experimental de uscare și cântărire, determinări experimentale prin SEM/ 
EDAX (Microscopie electronică de baleiaj), XRD (difracție cu raze X) și TGA (analize termo gravimetrice). 

S-au realizat șapte rețete de betoane, parametri variabili fiind: raportul apă/ciment, dozajul și tipul de 
ciment și rezistența la compresiune. S-a utilizat cimenturi de tip CEM I 42.5R și CEM II/A-LL 42.5R. 
Prepararea epruvetelor s-a realizat în condiții de laborator, fiind turnate 126 cuburi de 150x150x150mm și 21 
prisme de 100x100x300mm. Determinările inițiale efectuate pe tipurile de ciment, betonul proaspăt și 
betonul întărit (la 28 de zile) au fost: 

- rezistența la compresiune și compoziția chimică a tipurilor de ciment; 
- tasarea; 
- rezistențele la compresiune și întindere a celor 7 serii de betoane 
- uscarea și cântărirea probelor până la masă constantă, difracții cu raze X (XRD) și analize 

termogravimetrice (TGA) pe probe pulverizante, în stare necarbonatată; 
Epruvetele au fost introduse în incinte cu condiții de carbonatare accelerată (CO2 ≈40%, T≈18°C, 

RH≈50-70%), pe perioade de 30, 60 și 120 de zile. Pentru determinarea capacității betonului de a lega CO2 s-
a utilizat o metodă originală. Conform mecanismului de carbonatare, pentru fiecare mol de CO2 absorbit se 
deliberează un mol de apă. Deoarece masa molară a apei (18g/mol) este mai mică decât cea a CO2 (44g/mol) 
masa probei va crește prin carbonatare. Astfel s-a considerat că diferența între masele constante înainte și 
după carbonatare reprezintă exact absorpția. Această valoare este combinată cu volumul betonului 
carbonatat, obținut prin despicarea probelor pe cele două direcții și pulverizat cu o soluție de fenolftaleină. 
Pentru o precizie mai ridicată, area carbonatată s-a obținut prin procesarea imaginii suprafețelor colorate, iar 
volumele au rezultat prin înmulțirea acestora cu adâncimea medie de carbonatare pe direcția perpendiculară. 
Acest procedeu a fost aplicat după fiecare interval stabilit pe câte trei epruvete.  

În paralel au mai fost efectuate următoarele analize, având ca scop: 
- SEM/EDAX – determinarea cantitativă a compoziție betoanelor înainte și după carbonatare; 
- XRD – detectarea calitativă a diferitelor structuri cristaline formate în urma carbonatării; 
- TGA – determinări cantitative privind gradul de carbonatare și CO2 absorbit. 

Cap. 7. „Experimental results/Rezultate experimentale” este dedicat analizei și interpretării 
rezultatelor obținute privind: variația masei epruvetelor, rezistența la compresiune, profilul și adâncimea de 
carbonatare, aborbția de CO2 de către betonul celor șapte serii, gradul de carbonatare în funcție de rezistența 
la compresiune. Deasemenea sunt prezentate rezultatele obținute prin procedeele moderne SEM/EDAX, 
XRD și TGA. 

În urma proceselor de uscare și cântărire a epruvetelor se pot sublinia câteva aspecte importante: 
scădera relativă a masei înainte de carbonatare a fost visibil mai mare decât după carbonatae, asta datorită 
eliberării de apă prin carbonatare; valorile medii pentru creșterea masei absolute (absorpția) au variat între 
49g după 30 zile până la 130g după 120 zile de carbonatare; după carbonatare, porii din betonul carbonatat s-
au închis parțial, structura devenind foarte densă și aproape impermeabilă. Acest fenomen a mărit timpul de 
uscare, dar a condus și la creșterea rezistenței la compresiune cu 7% - 15% față de epruvetele păstrate în 
condiții de laborator.  Timpul necesear de uscare a crescut semnificativ de la 80 ore ( beton necarbonatat) 
până la 180 ore (120 zile de carbonatare) la o temperatură de 140-150°C.  



 

 

 

Rezultatele adâncimii de carbonatare funcție de perioada de expunere pentru cele șapte serii de 
epruvete din beton sunt într-o concordanță mulțumitoare cu datele teoretice. Influența cea mai importantă a 
avut rezistența la compresiune, tipul de ciment având un efect nesemnificativ. 

Prin corelarea absorbției cu volumul de beton carbonatat a rezultat capacitatea de absorbție a celor 
șapte serii de betoane. Combinând valorile experimentale cu considerații teoretice a rezultat gradul de 
carbonatare. S-a constatat că aceast parametru nu are o valoare constantă. Astfel, pe baza rezultatelor 
experimentale s-a propus o formulă de calcul pentru absorbția de CO2. 

În urma determinărilor prin metodele SEM/EDAX, XRD și TGA s-a constatat o bună corelare cu 
rezultatele obținute prin procedeul original propus. 

Cap. 8. „Conclusions and personal contributions/Concluzii și contribuții personale” prezintă ideile 
principale desprinse din lucrare și subliniază contribuțiile personale aduse prin elaborarea tezei de doctorat. 
Concluzii: 

- Sustenabilitatea este un termen complex, iar pentru a fi interpretat corect, trebuie definit clar și 
concis; 

-  Domeniul de construcții are un rol foarte important în dezvoltarea socio-economică, cu impact mare 
asupra mediului; 

- O evaluare corectă a performanțelor de sustenabilitate în domeniul construcțiilor necesită un 
echilibru între impactul asupra mediului, laturii economici și aspectele sociale; 

- Evaluarea, quantificarea și combinarea unui număr mare de parametri se poate realiza prin utilizarea 
unor modele/programe speciale; 

- Betonul este cel mai utilizat material de construcții. Deși este considerat neecologic datorită 
cantităților mari de CO2 emis prin producerea cimentului, betonul are proprietatea de a reabsorbi o parte din 
CO2 emis; 

- Pentru calculul absorpției sunt necesari doi parametri importanți: 
o Adâncimea de carbonatare; 
o Capacitatea betonului de a absorbi CO2 (gradul de carbonatare). 

 
Contribuții personale: 

Contribuţii privind analiza şi prezentarea diverselor aspecte ale domeniului: 
- Prezentarea generală şi pe domeniul construcţiilor a conceptului de „sustenabilitate/ dezvoltare 

durabilă”; 
- Prezentarea, evaluarea şi compararea critică a diferitelor standarde şi certificate existente pentru 

aprecierea sustenabilităţii construcţiilor; 
- Prezentarea unui studiu documentar legat de capacitatea betonului de a absorbi CO2 prin carbonatare; 

Contribuţii teoretice: 
- Prezentarea unui model global/general de apreciere a sustenabilităţii unor construcţii de tip clădiri/ 

case familiale, pentru care s-a dezvoltat şi un program de calcul in Microsoft Excel; 
- Propunerea unui model specific pentru calculul indicelui de sustenabilitate al diferitelor tipuri de 

lucrări de construcţii, model caracterizat prin supleţe, rapiditate de aplicare, obiectivitate şi flexibilitate; 
- Propunerea unei formule proprii pentru calculul absorbţiei de CO2 de către beton; 

Contribuţii experimentale: 
- Propunerea şi realizarea unui program extins de carbonatare accelerată a şapte serii de betoane, 

utilizând două tipuri de ciment, oferite de Holcim România, determinările fiind făcute în două etape, fiecare 
fiind extinsă pe 120 de zile; 

- Folosirea unei metodologii proprii de determinare a absorbţiei de CO2 prin uscarea şi cântărirea până 
la masă constantă, înainte şi după carbonatare; 



 

 

 

- Realizarea unor determinări moderne/ clasice prin SEM/EDAX, XRD şi TGA, pentru validarea/ 
confirmarea rezultatelor obţinute prin procedeul propus. Determinările au fost efectuate în colaborare cu 
instituţii specializate: Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Electrochimie şi Materie 
Condensată şi Institutul de Chimie Timişoara al Academiei Române. 
 
Diseminarea rezultatelor 
- 1 monografie la o editură internaţională; 
- 1 lucrare la o revistă română (ISI); 
- 10 lucrări la congrese şi conferinţe internationale (2 ISI) 

 
  
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                         


