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REZUMAT. Cunoaşterea şi modernizarea tehnologiilor de zincare termică, împreună cu reducerea costurilor şi 
îmbunătăţirea calităţii produselor zincate termic este un factor important care poate influenţa activităţile de 
zincare termică într-un atelier. Tehnologiile viitorului se bazează pe Cele Mai Bune Tehnici Disponibile, care 
înseamnă în primul rând consumuri scăzute de energie şi material, minimizarea sau absenţa deşeurilor. Piesele 
zincate termic cât şi electrolitic se pretează la reciclare, aceasta reducând consumul de energie şi materiale. 

Cuvinte cheie: zincare, zincare termică, reciclare, mediu. 

ABSTRACT. The knowledge and modernization of galvanizing technologies with lower costs and improved heat 
galvanized product quality is an important factor that can influence the galvanizing activities in a workshop. 
Future technologies are based on Best Available Techniques, which is primarily low energy and material 
consumption, waste minimization or absence. Thermal and electrolytic galvanized parts are suitable for 
recycling, reducing the consumption of energy and materials. 
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1. INTRODUCERE 

Zincarea termică este procedeul metalurgic prin 
care piesele din oţel sau fontă pot fi protejate 
împotriva coroziunii, dacă sunt imersate într-o baie 
de zinc topit la 450-460 0C. Procesul de zincare 
termică reprezintă o difuzie treptată a zincului lichid 
în structura de suprafaţă a oţelului, formând un 
înveliş de protecţie, caracterizat prin rezistenţă mare 
la coroziune şi la abraziune. 

O importanţă mare în obţinerea unui strat de zinc 
de calitate, continuu şi fără impurităţi o au atât 
tehnologia aleasă pentru depunerea stratului cât şi 
buna funcţionare a instalaţiei de zincare.  

Zincarea termică este o tehnologie de protecţie a 
oţelului pentru perioade foarte lungi de timp – 
economisind astfel energie şi resurse cu un impact 
minim asupra mediului. 

Acest procedeu de protecţie este utilizat pe scară 
largă datorită avantajelor deosebite pe care le prezintă: 

– tehnologie simplă şi uşor de controlat; 
– posibilitatea de aplicare pentru o gamă largă 

dimensională de piese; 
– posibilitatea de acoperire a pieselor cu configu-

raţie complicată asigurându-se o depunere compactă şi 

uniformă chiar şi în zonele greu accesibile, pe muchii 
şi colţuri; 

– aderenţa excelentă la suportul feros datorită 
substratului Fe-Zn, format prin reacţia directă de 
aliere la temperatură cuprinsă între 460-475 0C; 

– efect protector bun faţă de solicitările mecanice 
din exploatare; 

– rezistenţă excelentă la abraziune; 
– asigurarea unei protecţii catodice de către zinc 

în zonele cu defecte de zincare sau apărute în timpul 
transportului, depozitarii şi exploatării; 

– durata de viaţă foarte lungă, datorită grosimilor 
de strat depuse de 80-200 µm (circa 30 de ani durată 
de viaţa la un strat depus de 85 µm în mediu rural şi 
15-20 de ani în mediu urban)[1]. 

2. INFLUENŢA PROCESULUI DE 
ZINCARE TERMICĂ ASUPRA 
MEDIULUI 

Cantitatea de energie necesară pentru a produce 
zinc din minereu este scăzută în comparaţie cu energia 
necesară pentru a face alte metale neferoase utilizate 



EDUCAŢIE, CERCETARE, PROGRES TEHNOLOGIC 

 

Buletinul AGIR, Supliment 2/2012  32 

în aplicaţii de construcţii (aluminiu, cupru, oţel 
inoxidabil). De asemenea, este nevoie de mai 
puţină energie atunci când pentru a produce zinc 
este folosit zinc reciclat în loc de minereu de zinc. 

În plus, energia necesară pentru a transforma 
metalul zinc metalic în zinc laminat pentru aplicaţii 
de construcţii (2 MJ / kg) este scăzută comparativ cu 
cea necesară pentru a transforma alte metale. 

 

 
 

Fig. 1. Consumul de energie în reciclarea metalelor [2]. 

Pentru a cuantifica influenţa procesului de zincare 
termică asupra mediului, se fluxul tehnologic de 
zincare termică a pieselor metalice cu evidenţierea 
intrărilor (materii prime şi materiale, energia utilizată) 
şi ieşirilor (produsul finit, subproduse, materiale 
reciclabile, deşeuri).  

În procesul de zincare termică, se utilizează 
energia electrică sau gazul metan în: 

– procesul tehnologic: la încălzirea băilor de 
pregătire, la uscător şi la baia de zincare termică,  

– activităţi auxiliare: încălzirea spaţiilor auxiliare 
(birouri, grupuri sanitare, laboratorului chimic şi 
staţia de neutralizare, camera de comandă); 

Energia electrică se utilizează pentru: 
– ventilaţie, pompe de transvazare etc.; 
– instalaţia de aer condiţionat pentru menţinerea 

temperaturii la un nivel de circa 20 0C în camera de 
comandă (pe timp de vară). 

Spaţiul destinat procesului de producţie care se 
desfăşoară în incita halei de zincare nu este încălzit, 
deoarece căldura de la baia de zincare este suficientă 
pentru menţinerea unei temperaturi optime în vederea 
desfăşurării procesului de zincare la cald. 

Raportul dintre consumul orar de energie electrică 
destinat procesului tehnologic şi cel auxiliar este de 
circa 5:1. 

 
A. FAZA DE DEGRESARE ALCALINĂ 

             Intrări         Ieşiri 
 Piese brute        Piese degresate 
 Energie electrică1        Radiaţie calorică 

 Apă tehnologică proaspătă    Soluţie alcalină2                    Apa tehnologică recirculată 
 Nămol       NaOH, Na2CO3, Na3PO4      

 Aerosoli3       Substanţe tensioactive  
 Zgomot4       Emulgatori 

 
1 Utilizată la încălzirea soluţiei de degresare alcalină, manevrarea pieselor, asigurarea ventilaţiei, funcţionarea pompelor; 
2 Soluţie alcalină concentrată uzată care conţine compuşi solubili ca grăsimile şi uleiurile saponificabile, 

Na+,OH- CO3
2–, PO4

3–, agenţi tensioactivi; 
3 Aerosoli cu soluţii alcaline; 
4 Zgomot de la manevrarea pieselor, asigurarea ventilaţiei, funcţionarea pompelor. 

 
Fig. 2. Baia de degresare alcalină. 

 
B. FAZA DE SPĂLARE APĂ CALDĂ 

           Intrări         Ieşiri  
 Piese în lucru        Piese în lucru               
 Energie electrică1        Soluţie alc.uzată2   

 Apă tehnologică proaspătă                      Nămol 
 Apă tehnologică recirculată       Aerosoli3 

             Zgomot4   
 

1 Utilizată la încălzirea apei calde, manevrarea pieselor, asigurarea ventilaţiei, funcţionarea pompelor; 
2 Soluţie alcalină diluată care conţine compuşi solubili cu grăsimile şi uleiurile saponificabile, Na+,OH- CO3

2-, PO4
3-, agenţi 

tensioactivi; 
3 Aerosoli cu soluţii alcaline; 
4 Zgomot produs de la manevrarea pieselor, asigurarea ventilaţiei, funcţionarea pompelor. 
 

Fig. 3. Baia de spălare apă caldă. 
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C. FAZA DE SPĂLARE APĂ RECE 
 

  Intrări         Ieşiri  
            Soluţie alcalină1 
 Piese în lucru           Nămol 
 Energie electrică2             Aerosoli alcalini 
 Apă tehnol. proaspătă          Zgomot3 
 Apă tehnologică recirculată         Piese în lucru 
 
 

1 Soluţie alcalină diluată care conţine compuşi solubili cu grăsimile şi uleiurile saponificabile,  
Na+,OH- CO3

2-, PO4
3-, agenţi tensioactivi; 

2 Utilizată la manevrarea pieselor, funcţionarea pompelor; 
3 Zgomot produs de la manevrarea pieselor, funcţionarea pompelor. 

 
Fig. 4. Baia de spălare apă rece. 

 
D. FAZA DE DECAPARE 

 
  Intrări         Ieşiri  
 Piese în lucru                Piese decapate 
 Energie electrică1                     Zgomot2  
 Apă tehnologică proaspătă                Soluţie acidă3 
 HCl                     Nămol 
 Inhibitori de coroziune                 Aerosoli4 

 
 
1 Utilizată la manevrarea pieselor, asigurarea ventilaţiei, funcţionarea pompelor; 
2 Utilizată la manevrarea pieselor, asigurarea ventilaţiei, funcţionarea pompelor; 
3 Soluţie acidă concentrată care conţine ioni Fe2+, Fe3+, Zn2+, Cl-; 
4 Aerosoli cu vapori de acid clorhidric. 

 
Fig. 5. Baia de decapare cu HCl. 

 
E. FAZA DE INDEPARTARE ZINC DE PE PIESE DEFECTE 

 
  Intrări         Ieşiri  
 Piese zincate                 Piese decapate 
 Energie electrică1                     Zgomot2 
 Apă tehnologică proaspătă                Soluţie acidă3 
 Apă tehnologică recirculată                Nămol  
 HCl                  Aerosoli4 

 
1 Utilizată la manevrarea pieselor, asigurarea ventilaţiei, funcţionarea pompelor; 
2 Zgomot produs de la manevrarea pieselor, asigurarea ventilaţiei, funcţionarea pompelor; 
3 Soluţie acidă concentrată care conţine ioni Fe2+, Fe3+, Zn2+, Cl-; 
4 Aerosoli cu vapori de acid clorhidric. 

 
Fig. 6. Baia de îndepărtare zinc cu HCl. 

 
F. FAZA DE SPALARE APA RECE 

 
  Intrări         Ieşiri  
                    Soluţie acidă2 
 Piese în lucru                    Nămol 
 Energie electrică1                       Aerosoli acizi 
 Apă tehnologică proaspătă                      Zgomot3 
 Apă tehnologică recirculată                 Piese în lucru 
 
 

1 Soluţie acidă diluată care conţine conţine ioni Fe2+, Fe3+, Zn2+, Cl-; 
2 Utilizată la manevrarea pieselor, funcţionarea pompelor; 
3 Zgomot produs de la manevrarea pieselor, funcţionarea pompelor. 
 

Fig. 7. Baia de spălare apă rece. 
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G. FAZA DE FONDARE 
 

  Intrări         Ieşiri  
 Piese decapate                 Piese fondate  
 Energie electrică1                      Zgomot2 

 Apă tehnologică proaspătă                Soluţie acidă3 
 Apă tehnologică recirculată                Nămol  
 NH4NO3, ZnCl2                       Aerosoli cu fondanţi  
 

1 Utilizată la manevrarea pieselor, asigurarea ventilaţiei, funcţionarea pompelor; 
2 Zgomot produs de la manevrarea pieselor, asigurarea ventilaţiei, funcţionarea pompelor; 
3 Soluţie acidă concentrată care conţine ioni Fe2+, Fe3+, Zn2+, Cl-, NH4

+; 
 

Fig. 8. Baia de fondare. 
 

H. FAZA DE USCARE 
 

       Intrări        Ieşiri  
 Piese fondate           Radiaţie calorică 
 Energie electrică           Aerosoli cu vapori acizi  
 Aer            Zgomot1  
             Piese uscate 
 

1 Zomot produs de la manevrarea pieselor, asigurarea ventilaţiei 
 

Fig. 9. Uscător. 
 

I. FAZA DE ZINCARE TERMICĂ 
 

        Intrări         Ieşiri   
            Radiaţie calorică 
            Drojdie de zinc, 
 Piese uscate          Cenuşa de zinc 
 Energie electrică          Pulberi, Zn 
 Aliaj SHG R1, zamac, Pb         Zgomot1 
            Piese zincate la cald 

 
1 Zgomot produs de la manevrarea pieselor, asigurarea ventilaţiei. 

 
Fig. 10. Baia de zincare termică. 

 
J. FAZA DE RĂCIRE PIESE ZINCATE 

 

După zincarea termică, piesele se răcesc în aer sau apa până sub 100oC.  
Din procesul de uscare în aer a pieselor, se emană doar energie calorică. 

 
      Intrări               Ieşiri  
 Piese în lucru         Vapori de apă    

 Energie electrică1             Energie calorică     
 Apă tehnologică proaspătă        Zgomot2  
 Apă tehnologică recirculată        Piese în lucru 
 
 

1 utilizată la manevrarea pieselor, funcţionarea pompelor; 
2 zomot produs de la manevrarea pieselor, funcţionarea pompelor; 

 
Fig. 11. Faza de răcire. 

 
K. FAZA DE PASIVARE 

 

      Intrări         Ieşiri  
 Piese zincate                 Piese decapate  
 Energie electrică1                      Zgomot2  

 Apă tehnologică proaspătă                Soluţie acidă3 
 Apă tehnologică recirculată                Nămol  
 Soluţie pasivare pe bază de Cr3+               Aerosoli4 

 
1 Utilizată la manevrarea pieselor, asigurarea ventilaţiei, funcţionarea pompelor; 
2 Zgomot produs de la manevrarea pieselor, asigurarea ventilaţiei, funcţionarea pompelor; 
3 Soluţie acidă diluată care conţine ioni Cr3+; 
4 Aerosoli cu vapori acizi; 

 
Fig. 12. Baia de pasivare. 
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Cele mai importante efecte asupra mediului în 
cazul zincării termice sunt cele legate de consumul 
de energie, consumul de apă, consumul de materii 
prime, emisiile în apele de suprafaţă şi în apele 
subterane, deşeurile solide şi lichide precum şi 
situaţia amplasamentului la scoaterea din funcţiune a 
instalaţiei.[1] 

Deoarece procedeul se bazează în marea parte pe 
soluţii apoase, consumul de apă şi gestionarea apei 
reprezintă teme centrale, pentru că influenţează şi 
utilizarea materiilor prime şi emisiile în mediul 
înconjurător. Atât tehnologiile de pregătire a supra-
feţelor cât şi tehnologia propriu-zisă de zincare 
termică influenţează cantitatea şi calitatea apelor 
uzate, precum şi tipul şi cantitatea de deşeuri solide şi 
lichide generate. 

Din activitatea de zincare termică rezultă poluanţi 
lichizi sub formă de soluţii uzate care se pot grupa 
funcţie de următoarele criterii: 

● după provenienţă:  
– băi de proces şi de spălare din cadrul etapei 

de degresare / spălare piese, cu agenţi de 
curăţire alcalină în soluţie apoasă;  

– băi de proces şi de spălare din cadrul etapei 
de tratare preliminară, procese de decapare 
cu acizi; 

– băi de proces şi spălare din cadrul etapei de 
îndepărtare a acoperirilor de zinc necores-
punzătoare; 

– băi de proces din cadrul etapei de tratare 
preliminară, procesul de fondare; 

– băi de proces şi de spălare în cazul procedeelor 
de tratare ulterioară, de exemplu cromatarea;  

– apele de la spălarea filtrelor; 
– apele de la spălarea aerului evacuat; 
– apele de la curăţare.  

● după concentraţia şi tipul poluanţilor 
(tabelul  1). 

 
Tabelul 1 

Clasificarea soluţiilor după concentraţia şi tipul poluanţilor 

Tipul soluţiilor Felul soluţiilor Poluanţi 
Soluţii epuizate de la 
baia de degresare 
alcalină 

Concentrate Compuşi solubili cu 
grăsimile şi uleiurile 
saponificabile, Na+, 
OH- CO3

2-, PO4
3-, 

agenţi tensioactivi 
Soluţii epuizate de la 
baia de decapare 
acidă 

Concentrate Ioni Fe2+, Fe3+, Cl-

Soluţii epuizate de la 
baia de decapare strat 
zinc termic 

Concentrate Ioni Fe2+, Fe3+, Zn2+, 
Cl- 

Soluţii epuizată de la 
baia de fondare 

Concentrate NH4
+, Zn2+,, Fe2+, 

Fe3+, Cl- etc. 
Soluţii epuizate de la 
baia de cromatare 

Concentrate Ioni Cr3+ 

Ape de spălare acide Diluate Fe2+, Fe3+, Cl- 
Ape de spălare 
alcaline 

Diluate Compuşi solubili cu 
grăsimile şi uleiurile 
saponificabile, 
Na+,OH- CO3

2-, PO4
3-, 

agenţi tensioactivi 
Ape de spălare 
cromice 

Diluate Ioni Cr3+ 

Despre autori 

Ing. Daniel Gheorghe LAKATOS 
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca 

Absolvent al Universitătii Tehnice Din Cluj Napoca, în prezent doctorand al Facultăţii de Mecanică din cadrul 
aceleiaşi Universităţi. 
 

Ing. Ioan Aurel CHERECHEŞ 
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca 

Licenţiat al Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca. Doctorand în anul II  
al Universităţii Tehnice din Cluj Napoca.  
 

Ing. Ioan VIDICAN 
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca 

Absolvent al Universităţii Tehnice din Cluj Napoca, în prezent doctorand al Facultăţii de Mecanică din cadrul 
aceleiaşi universităţi.  
 

Prof. dr. ing. Mircea BEJAN 
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca 

Profesor la Universitatea Tehnică Din Cluj Napoca. Membru fondator şi preşedintele AGIR filiala Cluj.  
Autor a numeroase studii şi articole de specialitate publicate pe plan naţional şi internaţional. 
 


