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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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Formarea apelor uzate în procesul tehnologic 
şi caracteristicile apelor uzate este prezentată în 
figura 1.  

Gaze reziduale. În cadrul procedeelor de tratare a 
suprafeţelor, emisiile în aer nu joacă un rol foarte im-
portant, dar local, unele emisii pot fi de mare 
importanţă. Emisiile în aer provin de la sistemele de as-
piraţie cu care sunt dotate băile de proces. Substanţele 

prezente în aerul evacuat constau în principal din 
aerosoli ai soluţiilor de proces precum şi pulberi.  

Din categoria substanţelor periculoase emise 
sunt în primul rând gazele toxice care rezultă din 
băile de decapare precum sunt acidul clorhidric 
(HCl) sau aerosoli încărcaţi cu acid sulfuric (SOx), 
hidroxid de sodiu, compuşi ai cromului (III) sau 
amoniac.   

 

 
 

Fig. 1. Formarea apelor uzate tehnologice [3]. 
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Prin utilizarea unor sisteme de aspiraţie adecvate 
la băile de proces, ca de exemplu la băile de 
decapare, băile de degresare, se vor putea atinge şi 
menţine valorile pentru concentraţiile din atmosfera 
de la locul de muncă prevăzute în Uniunea Euro-
peană şi în legislaţia naţională pentru substanţe 
periculoase şi chiar se vor putea obţine valori sub 
aceste limite, preîntâmpinând astfel o influenţă 
nefastă asupra personalului de lucru. 

Praful – ca amestec de particule abrazive şi 
substrat de şlefuire – ia naştere la prelucrarea 
mecanică preliminară a componentelor. La unele 
procese de degresare se utilizează solvenţi.  

Fluxurile de gaze reziduale pot fi, cu aproximaţie, 
împărţite în emisii dirijate şi emisii necontrolate sau 
necanalizate (difuze, fugitive). Doar emisiile dirijate 
pot fi tratate. În ceea ce priveşte emisia fugitivă, 

obiectivul managementului gazelor reziduale este 
prevenirea şi/sau minimalizarea (ex.: prin captarea lor 
printr-un sistem de reţinere, evacuare şi dispersie). 

Gazele reziduale şi emisiile de aer evacuate din 
atelierul de zincare termică sunt sistematizate în 
tabelele de mai jos: emisii dirijate (tabelul 1); emisii 
difuze în aer (tabelul 2). 

Reziduuri solide şi lichide. Reziduurile provenite 
din procesul de zincare termică sunt reprezentate 
prin deşeuri. 

Conform OUG 78/2000 privind regimul deşeurilor, 
deşeul este definit ca fiind „orice substanţă sau orice 
obiect din categoriile stabilite în anexa nr. I B, de 
care deţinătorul se debarasează, are intenţia sau 
obligaţia de a se debarasa”; astfel deşeurile obţinute 
într-o uzină de zincare termică pot fi: deşeuri neperi-
culoase (tabelul 3) sau deşeuri periculoase (tabelul 4). 

 
Tabelul 1 

Poluanţii gazoşi din surse dirijate 

Sursa de poluare / faza de proces Poluanţi 

Linia de pregătire piese în vederea zincării termice - aerosoli proveniţi de la linia de pregătire: HCl, NH3, Zn Cl 
2, NaOH 

Baia de zincare termică - pulberi metalice inclusiv oxizi de zinc 
– aerosoli cu acid clorhidric 

 
Tabelul 2 

Poluanţii gazoşi din surse difuze 

Sursa Poluant 

Băile de decapare–Instalaţia de tratare chimică - aerosoli de acid clorhidric 

Depozitare –manipulare acid clorhidric - vapori de acid clorhidric 
 

Tabelul 3 

Deşeuri nepericuloase 

Cod deşeu conf. 
HG 856/2002 

Denumire deşeu 
Starea de 
agregare 

Activitatea care le 
generează 

Mod de depozitare 

11 05 01 Drojdie de zinc Solidă Zincare termică Containere specializate aşezate pe o 
platformă special amenajată, acoperită, 
betonată, cu acces limitat 

11 05 02 Cenuşa de zinc Solidă 

15 01 04 Ambalaje metalice Solidă Containere din lemn amplasate în depozitul 
de deşeuri  

17 04 05 Deşeu fier  Solidă Atelier reparaţii, 
dezmembrări 

Containere din lemn amplasate în depozitul 
de deşeuri  

19 10 01 Deşeu sârmă oţel Solidă Zincare termica Platforma betonata imprejmuită cu gard din 
beton armat pe 3 laturi  

20 01 03 Hârtii şi cartoane Solidă Activităţi conexe Saci din polietilenă de tip menajer/ în 
incinta în depozitul de deşeuri până la 
valorificare 

20 03 11  Deşeu menajer Solidă De pe tot amplasamentul Colectare în containere, pe o platformă 
amenajată  

30 03 06 Ape uzate vidanjate Lichidă Tratare ape uzate 
menajere 

Bazine vidanjabile 
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Tabelul 4 

Deşeuri periculoase 

Cod deşeu conf. 
HG 856/2002 

Denumire deşeu 
Starea de 
agregare 

Activitatea care le 
generează 

Mod de depozitare 

11 01 05* Acid clorhidric uzat lichidă Decaparea pieselor Soluţiile sunt depozitate temporar în 
ambalaje din polietilenă şi păstrate în 
magazia de chimicale până la valorificare 

11 01 09* Nămol de la staţia de 
neutralizare 

semilichidă Provenit din neutralizarea 
soluţiilor epuizate de la 
atelierul de tratare 
chimică a pieselor 

Depozitare în containere metalice etanşe 
în depozitul nămol de la staţia de 
neutralizare 

11 05 03* Deşeu solid de la 
epurarea gazelor 

solidă Zincare termică Saci de polietilenă, depozitul de cenuşă şi 
drojdii de zinc 

11 05 04* Baie uzată de zincare 
termică 

solidă Zincare termică După dezafectare se va preda ca deşeu de 
fier vechi prin agenţi economici autorizaţi 

15 01 10* Ambalaje de 
substanţe periculoase 

solidă Ambalaje de materii 
prime 

Butoaie sau ca atare, magazia de 
chimicale 

 
Tabelul 5 

Sursa de zgomot în atelierul de zincare termică 

Sursa semnificativă de zgomot şi/sau vibraţii Natura zgomotului sau vibraţii 

Pregătire chimică şi zincarea termică a pieselor şi 
confecţiilor metalice 

Zgomot rezultat de la lovirea pieselor în timpul montării pe suporţi 
şi în timpul transportului pe liniile de transport 

Motoare electrice de mare capacitate Funcţionare, curele de transmisie, ventilatoare 

Mijloacele de transport uzinal şi extern Manevra mijloacelor de transport 
 

Zgomot. În atelierul de zincare termică există 
diferite surse de zgomot (tabelul 5). 

Zgomotul excesiv este, în principal, o problemă 
internă de medicină a muncii. În mod normal, trebuie 
luate anumite precauţii acolo unde nu este practic să 
previi sau să reduci zgomotul la sursă. În anumite 
situaţii, depinzând de locaţia unde se desfăşoară 
procesul de zincare la cald şi de caracteristicile 
zgomotului, depinzând de aspectele de mediu locale 
(alte surse de zgomot, apropierea de zona rezidenţi-
ală etc.) şi depinzând de aspectele locale ale fabricii 
(reducerea zgomotului datorită structurii construc-
ţiilor), acolo poate fi un motiv de îngrijorare pentru 
zgomot din exteriorul instalaţiei [3]. 

Spre exemplu, într-o instalaţie continuă de zincare 
la cald a sârmelor, principalele surse de zgomot sunt: 

– echipamentele rotative, elemente de derulare a 
firelor prin instalaţie; 

– sistemele de îndepărtare a surplusului de zinc 
de pe fire cu ajutorul aerului comprimat - pot emite 
zgomote de mare frecvenţă; 

– arzătoarele de la cuptoare. 
Aceste operaţii sunt operaţii tipic continue şi se 

desfăşoară în interiorul clădirilor. În acest fel, se 
minimizează impactul din afara clădirilor în aşa 
măsură încât zgomotul ce răzbate în exterior, rareori 
creează o adevărată problemă în exterior. 

Cazurile studiate au arătat că principalele surse 
de zgomot la instalaţiile continue de zincare a 
sârmelor se datorează ventilatoarelor sau utilităţilor 
de pe amplasament. Măsuri ca relocarea, izolarea 
sau amplasarea în incinte locale trebuie avute în 
vedere pentru aceste surse de zgomot.  

Reducerea impactului asupra mediului prin 
reciclarea deşeurilor generate de procesul de zncare 
termică. Zincul, aşa cum este utilizat în galvanizare, 
este un metal „sănătos”, complet reciclabil. Zincul 
are potenţial de reciclare 100 %. În Europa, 90 % 
din zincul laminat vechi este reciclat. 

 

 
 

Fig. 14. Utilizarea zincului după reciclare [2]. 
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Energia utilizată pentru topirea zincului este 
invers proporţională cu cantitatea de zinc reciclată. 
Zincarea termică conferă o valoare incredibilă de 
protecţie a infrastructurii. Se consumă mai puţin oţel 
şi sunt necesare mai puţine materii prime, deoarece 
elementele podurilor, drumurilor şi clădirilor zincate 
termic au o durată de viaţă mai lungă. Peste timp, 
zincarea termică ajută la menţinerea integrităţii struc-
turilor metalice. Deoarece oţelul zincat nu necesită 
reparaţii pentru multe decenii, se utilizează la con-
strucţiile publice ceea ce duce la utilizarea eficientă a 
banilor rezultaţi din colectarea taxelor şi impozitelor. 
Alegerea oţelului zincat în proiectele private creşte 
semnificativ profitabilitatea companiilor [4].  

În urma procesului de zincare termică, rezultă 
drojdia de zinc şi cenuşa de zinc. Cantitatea de droj-
die şi cenuşă formată anual dintr-un proces de zincare 
termică reprezintă circa 40-60 % din cantitatea de zinc 
consumată pe unitatea de produs. 

Aceste deşeuri sunt considerate produse auxiliare 
valorificabile care se folosesc în industria chimică 
pentru fabricarea sărurilor de zinc de puritate tehnică 
sau se reîntorc în procesul de zincare termică. 

Drojdia de zinc. Drojdia de zinc, numită şi zinc 
dur sau fero-zinc este un aliaj Fe-Zn care conţine cca 
96 % Zn şi 4 % Fe. Fierul este introdus în baia de 
zincare pe următoarele căi: 

– prin fondantul de la suprafaţa piesei; 
– prin reacţia zincului cu materialul piesei şi cu 

materialul băii; 
– prin zincul folosit în proces. 
În stare topită, zincul dur cade la fundul băii de 

zincare de unde este scos periodic cu ajutorul unor 
dispozitive speciale. 

Curăţirea băii de zincare de drojdie este o 
operaţie esenţială care trebuie efectuată la frecvenţa 
necesară impusă de calitatea pregătirii suprafeţei, 
calitatea zincului folosit, modul de exploatare a băii 
de zincare. 

Cenuşa de zinc. Cenuşa se formează la suprafaţa 
băii de zincare la cald şi se datoreşte procesului de 
oxidare a zincului topit de către oxigenul din aer. 

Cenuşa se compune dintr-un amestec de oxid de 
zinc cu zinc metalic şi cloruri provenite din sărurile 
de fondant. 

Cenuşa pluteşte la suprafaţa băii şi trebuie 
curăţată înainte de introducerea şi extragerea 
pieselor din baie. 

Valorificarea produselor auxiliare provenite 
din procesul de zincare termică. Drojdia de zinc şi 

cenuşa de zinc reprezintă conform OUG 78/2000, 
Anexa nr. I B categorii de deşeuri pct. 1 „reziduuri 
de producţie sau de consum nespecificate la poziţiile 
următoare”. 

Metoda de valorificare se încadrează conform 
OUG 78/200, Anexa nr. II B operaţiuni de valo-
rificare a deşeurilor la pct.3 „reciclarea/recuperarea 
metalelor şi a compuşilor metalici”. Principalele 
metode de valorificare constau în transformarea 
drojdiei de zinc şi a cenuşii de zinc în clorură de zinc.  

CONCLUZII 

Pe plan internaţional, industria protecţiei anticoro-
zive cu zinc termic îşi îmbunătăţeşte continuu 
tehnologiile astfel încât să poată satisface pe deplin 
provocările majore de mediu ale secolului 21: 

 zincarea termică este o tehnologie care cores-
punde principiului dezvoltării durabile; 

 aplicarea principiului dezvoltării durabile este 
promovată printr-o strategie integrată asupra con-
trolului poluării mediului înconjurător; 

 obiectivul acestei strategii este acela de a 
preveni emisiile eliberate în aer, apă sau sol, având 
în vedere gestionarea deşeurilor, şi unde nu este 
posibil, de a minimaliza aceste emisii pentru a se 
atinge un nivel înalt de protecţie a mediului în 
ansamblul său; 

 acoperirea cu zinc protejează oţelul împotriva 
coroziunii pe perioade foarte mari de timp, în acest 
fel economisind resurse de energie si materiale 
importante, având o amprentă minimă asupra mediu-
lui înconjurător. 

Cu ajutorul tehnologiilor moderne, atât zincul cât 
şi deşeurile rezultate din procesul de zincare termică 
sunt reciclabile în proporţie de peste 90 %. 
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