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PLASTIC RECYCLING BY USE THE 
MECHANO-CHEMISTRY

Plastic recycling is the process of recove-
ring scrap or waste plastics and reprocessing 
the material into useful products. The process 
involves the conversion of mix of polymers into 
completely different by use ecologically friendly 
mechano-chemical procedure. Such a process 
would be able to accept almost any polymer or 
mix of polymers, including other waste. 

Unul dintre cele mai evidente rezultate ale acti-
vităţii antropogene este formarea deşeurilor. Dintre 
acestea, deşeurile din mase plastice ocupă un loc 
deosebit datorită proprietăţilor lor unice.   

Masele plastice sunt nişte produse chimice pe 
baza polimerilor macromoleculari cu catene lungi. 
Pe plan mondial, producţia de mase plastice creşte 
anual cu 5-6 %, ajungând, în 2010, la 250 mln. de 
tone. În prezent, prelucrarea deşeurilor din materi-
ale polimerice constituie o problemă de actualitate 
nu numai din punctul de vedere al ocrotirii mediului 
ambiant, ci şi din cauza defi citului polimerilor. În 
aceste condiţii, deşeurile de mase plastice devin o 
sursă importantă de materie primă şi energie.

Soluţionarea problemelor legate de protecţia 
mediului ambiant necesită investiţii semnifi cative 
de capital. Costul prelucrării şi anihilării deşeuri-
lor din mase plastice depăşeşte aproximativ de 8 
ori cheltuielile de prelucrare a majorităţii deşeuri-
lor industriale şi aproape de 3 ori cheltuielile de ni-
micire a deşeurilor menajere. Acest fapt se explică 
prin proprietăţile specifi ce ale maselor plastice, care 
fac nepotrivite şi complicate metodele cunoscute de 
nimicire a deşeurilor solide. Utilizarea deşeurilor 
polimerice permite economisirea materiei prime (în 
primul rând a petrolului) şi a energiei electrice.

Gestionarea deşeurilor în Republica Moldova 
este una din problemele difi cile, complexe şi de-
parte de a fi  rezolvată în conformitate cu restricţiile 
şi standardele internaţionale. Agravarea lor, mai cu 

seamă a celor ce vizează deşeurile menajere solide, 
este generată de modul defectuos în care sunt solu-
ţionate în prezent etapele de procesare a deşeurilor. 
Cu cât e mai completă structura eliminării deşeuri-
lor menajere solide, cu atât mai deplin se realizează 
operaţiile de gestionare a acestora pe principiul dez-
voltării durabile.

Situaţia actuală în domeniul gestionării deşeuri-
lor în Republica Moldova [1-6], fi ind similară altor 
ţări în curs de dezvoltare, se afl ă la etapa iniţială şi 
include doar două elemente de bază: 

sursa de generare a deşeurilor menajere solide- ;
depozitul de deşeuri menajere solide. - 

Evacuarea deşeurilor la gunoişti rămâne a fi  o 
modalitate primordială de anihilare a lor.

Luând în consideraţie îmbunătăţirea calităţii 
masei plastice, ridicarea rezistenţei ei la oxidare, 
problema utilizării deşeurilor respective devine tot 
mai difi cilă din punct de vedere tehnic şi economic. 
Înhumarea sau evacuarea lor la gunoişti nu are prac-
tic niciun grad de utilitate. Folosirea produselor din 
mase plastice în mai multe ramuri ale economiei 
presupune o creştere continuă a cantităţilor de deşe-
uri din aceste materiale, deci, şi suprafeţele destina-
te gunoiştilor cresc vertiginos.

În timpul de faţă tot mai multă atenţie se atrage 
elaborării proceselor şi metodelor de utilizare a de-
şeurilor din mase plastice. Deşeurile din mase plas-
tice pot fi  subdivizate în 3 categorii:

resturi tehnologice de producere, care se 1) 
acumulează în procesul de obţinere şi sinteză a ter-
moplastelor;

deşeuri de consum industrial, care se acu-2) 
mulează în urma ieşirii din uz a articolelor din ma-
teriale polimerice utilizate în diferite domenii ale 
economiei (anvelope amortizate, recipiente şi mate-
riale de ambalare, diferite componente ale maşinilor 
şi echipamentelor, deşeuri de peliculă polimerică 
folosită în agricultură etc.). Toate aceste tipuri de 
deşeuri sunt relativ omogene, conţin un minim de 
impurităţi şi de aceea reprezintă sursa ideală de ma-
terie din punctul de vedere al reciclării lor;

deşeuri menajere care se acumulează în 3) 
gospodării casnice, la întreprinderile de alimentaţie 
publică etc. şi, ajungând la gunoiştile municipale, 
devin deşeuri mixte.

Problemele privind reciclarea deşeurilor po-
limerice sunt multiple. Ele au specifi cul lor, însă 
aceasta nu le face insurmontabile. Cele mai mari 
difi cultăţi se referă la prelucrarea şi utilizarea de-
şeurilor mixte. Cauza principală stă în incompati-
bilitatea tehnologică a termoplastelor care intră în 
componenţa deşeurilor menajere, ceea ce face ne-
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cesară separarea lor pe etape. În afară de aceasta, 
strângerea articolelor uzate din polimeri este un pro-
cedeu complicat din punct de vedere organizatoric 
şi până în prezent imposibil de aplicat pe teritoriul 
Republicii Moldova.  

Majoritatea deşeurilor sunt anihilate prin îngro-
parea în sol sau prin incinerare. Această cale însă 
este economic nerentabilă şi difi cilă din punct de 
vedere tehnologic. În plus, îngroparea, scufundarea 
şi incinerarea deşeurilor polimerice duce la polua-
rea mediului ambiant, reducerea suprafeţei terenuri-
lor utilizabile (organizarea gunoiştilor) etc.

Calea principală de utilizare a deşeurilor din 
mase plastice este reutilizarea sau reciclarea. După 
cum s-a demonstrat, cheltuielile capitale şi de ex-
ploatare pentru aplicarea principalelor metode de 
reciclare a deşeurilor sunt echivalente sau, în unele 
cazuri, mai mici decât cele necesare pentru nimici-
rea lor. Aspectele pozitive ale reciclării sunt obţine-
rea produselor de consum pentru diferite domenii 
ale economiei naţionale şi lipsa poluării repetate a 
mediului ambiant.

Din aceste considerente, reciclarea deşeurilor 
reprezintă nu numai o soluţie raţională din punct de 
vedere economic, ci şi preferabilă ecologic pentru 
rezolvarea problemelor de utilizare a deşeurilor din 
mase plastice.

Alegerea parametrilor tehnologici de prelucra-
re a deşeurilor din mase plastice şi a domeniilor de 
utilizare a articolelor confecţionate din ele este con-
diţionată de proprietăţile lor fi zico-chimice, meca-
nice şi tehnologice, care într-o măsură considerabilă 
diferă de cele ale polimerului iniţial.

Pentru a transforma deşeurile de termoplaste în 
materie primă bună pentru confecţionarea diferite-
lor articole de consum, este necesară prelucrarea lor 
preventivă – preponderent prin măcinare şi granula-
re. Măcinarea este o etapă importantă de pregătire a 
deşeurilor pentru prelucrarea lor ulterioară, deoarece 
gradul de măcinare determină densitatea, friabilita-
tea şi mărimea particulelor produsului fi nal. Reglarea 
gradului de măcinare permite mecanizarea procesu-
lui de prelucrare, creşterea calităţii produsului prin 
nivelarea caracteristicilor lui tehnologice, reducerea 
duratei altor operaţiuni tehnologice, simplifi carea 
echipamentului de prelucrare. Una dintre metodele 
de perspectivă este măcinarea criogenică, care permi-
te obţinerea pulberilor cu grad de dispersie de 0,5…2 
mm. Aplicarea acestei metode are multiple avantaje: 
reducerea duratei de amestecare,  a consumului de 
energie şi timpului de lucru necesar pentru deservirea 
mecanismelor de amestecare, distribuirea mai bună a 
componentelor în amestec, reducerea distrugerii can-
tităţii de macromolecule etc.

De menţionat că deformarea mecanică a mase-

lor plastice duce, de obicei, nu numai la schimbarea 
formei corpului solid, ci şi la acumularea defectelor 
în el care provoacă schimbarea proprietăţilor lui fi -
zico-chimice, inclusiv a reactivităţii [7-10].

La prelucrarea mai multor polimeri are loc o 
interacţiune de tipul reacţiei chimice. Totuşi, şi în 
cazul activării termice a reacţiilor în faza solidă, 
pentru iniţierea reacţiilor mecanochimice este ne-
cesară aplicarea unei cantităţi sufi ciente de energie 
mecanică. Energia poate fi  adusă prin utilizarea unui 
reactor-activator. Schimbările care au loc în materia 
supusă prelucrării sunt ireversibile, în timp ce pro-
prietăţile fi zico-chimice, de exemplu, ale unei peli-
cule din polietilenă care a fost utilizată timp de două 
sezoane, după presare şi extruziune sunt aproape to-
tal regenerate.

Acumularea defectelor poate fi  utilizată în chi-
mia mecanică pentru accelerarea reacţiei cu partici-
parea maselor plastice solide, reducerea temperatu-
rii proceselor şi pentru alte moduri de intensifi care a 
reacţiilor chimice în faza solidă. O asemenea abor-
dare poate fi  promovată în cazul prelucrării deşeu-
rilor mixte.

Aplicarea activării mecanice a substanţelor pen-
tru producerea materialelor noi a fost împiedicată 
anterior de lipsa morilor activatoare. În prezent, 
aceste mori sunt elaborate şi pot fi  folosite pentru 
utilizarea repetată a maselor plastice la producerea 
materialelor noi şi pentru lărgirea domeniului de 
utilizare a materialelor polimerice. 
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