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P r e z e n t a r e R O M E P S

 Asociaţia Producătorilor de Polistiren Expandat din România (ROMEPS) a fost înfiinţată în anul 2004, din
2011 activând sub această denumire. Asociaţia îşi propune să promoveze pe piaţa din România un
standard de calitate pentru producătorii de polistiren şi să vegheze asupra respectării reglementărilor în
vigoare.

 ROMEPS are, în prezent, șase membri: Austrotherm, DAW Benţa, Firos, Hirsch Porozell, Mindo și Plastics
Europe



 EPS este un material celular care constă din 98% aer și 2% polistiren; în consecință, poate fi caracterizat ca
un material ultra-ușor. Conversia materiei prime de polistiren expandabil în EPS are loc în trei etape, care
sunt prezentate în figura de mai jos și explicate în următoarele paragrafe.

E P S
Expanded polystyrene /

Polistiren expandat

 Pre-expandare

La contactul cu aburul, catalizatorul expandării găsit în materia primă pentru polistiren
(de obicei, o hidrocarbură cum ar fi pentanul) începe să se dilate și granulele se extind la
40 până la 50 de ori volumul lor inițial.

 Maturare

După expandare, granulele sunt supuse unei perioade de maturare pentru a atinge o
temperatură și o presiune de echilibru.

 Turnare

Granulele sunt plasate într-o matriță și reîncălzite din nou cu abur. Materia primă pre-
expandată se extinde mai mult, ocupă complet cavitatea matriței și fuzionează.
Granulele sunt modelate pentru a forma blocuri sau produse personalizate. Când este
turnat, aproape tot volumul EPS ( circa 98%) este aer.

Produsul final este o masă rigidă cu o densitate cuprinsă între 10-100 kg/m³, o bună
absorbție a șocurilor și proprietăți superioare de izolare termică și impermeabilitate la
apă și aer (EUMEPS, 2017).



 Firma independentă de consultanță Büro für Umweltchemie (BFU) a elaborat o evaluare și un studiu comparativ multicriterial a
diferitelor tipuri de materiale izolante. Rezultatul este un instrument grafic simplu și practic care vizualizează punctele forte și punctele
slabe ale materialelor izolante în diverse aplicații. În cazul sistemelor ETICS, diagramele de tip Spider arată că materialele EPS au cele
mai bune rezultate generale pentru faza de producție, împreună cu fibra de lemn. EPS oferă cel mai mic cost de investiție și este cel mai
potrivit material pentru această aplicație. În ceea ce privește demolarea și reciclarea, atât materialele EPS, cât și fibra de lemn oferă
cele mai bune economii de energie. PUR/PIR are scoruri generale medii.

E P S
Analiză Spider /

Sisteme ETICS

 Principiile diagramei Spider:

1. 1. Selectarea criteriilor (axelor) reprezintă întregul ciclu de
viață.

2. 2. Criteriile se bazează pe caracteristici obiective și pe
date comparabile.

3. 3. Cele mai bune valori sunt prezentate la exteriorul
axelor diagramei

4. 4. Axele indică valorile extreme în cadrul unei anumite
aplicații.

https://eumeps.construction/content/8-downloads/3-insulation-spider/eumeps-final-full-report-version-13.pdf
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Producția de EPS / Țară (2019)
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Economia circulară EPS
Angajament proactiv / Protocolul Operation Clean Sweep (OCS)

Reciclare / Unitatea PolyStyreneLoop

 OCS este acronimul pentru Operation Clean Sweep, un
angajament voluntar dezvoltat și adoptat pentru prima dată
în SUA în 1991

 În 2015, OCS a fost adoptat și în Europa

 Peste 1200 de companii din lume au aderat deja la OCS
(2020). Plastics Europe a făcut angajamentul obligatoriu
pentru membrii săi

 Angajamentul OCS face apel la industria maselor plastice să:

1. Să îmbunătățească configurația liniilor de producție pentru a
preveni și a elimina deversările accidentale (în conformitate
cu un Ghid de evaluare a riscurilor)

2. Crearea de proceduri interne pentru a atinge zero pierderi
(conform Ghidului pentru prevenirea emisiilor MP)

3. Asigurarea instruirii angajaților

4. Auditul periodic al performanțelor

5. Respectarea reglementărilor locale

6. Încurajarea partenerilor să urmeze același protocol

 EPS și XPS sunt utilizate ca materiale izolante în construcții,
asigurând controlul climei și a consumului de energie.
Durata medie de viață a unei clădiri este de aproximativ 70
de ani. Odată ce o clădire este demolată sau renovată, se
generează deșeuri de demolare din PS. Aceste deșeuri sunt
colectate separat pe șantierul de demolare și apoi
transferate la un punct de colectare (HUB-uri) pentru a fi
reciclate ulterior.

 PolyStyreneLoop contribuie la economia circulară prin
reciclarea deșeurilor de polistiren (PS) din demolări care
conțin hexabromociclododecan (HBCD), un ignifug prevăzut
de lege. Procesul de purificare pe bază de solvenți (SBP)
dezvoltat de CreaCycle GmbH și Fraunhofer IVV separă HBCD
din PS, permițând reciclarea PS pentru a fi utilizat pentru noi
materiale de izolație. Bromul din HBCD este recuperat de
unitatea de recuperare a bromului (BRU) a ICL după
distrugerea în siguranță a HBCD.
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Concluzie
EPS / Exemplificare

 Reduce semnificativ pierderile de energie ale locuinței;

 Rezistența superioară la compresiune permite utilizarea EPS în
orice aplicație tehnică;

 Produs ignifug, calitate dovedită prin teste și practică (sisteme
ETICS);

 Raport termoizolație/cost de achiziție bun comparativ cu piața
produselor de termoizolații;

 Ușor de pus în operă / oferă multiple posibilități de finisare a
fațadei;


