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CHIMIA MATERIALELOR INTEGRAL 
RECICLABILE ŞI DEZVOLTAREA DURABILĂ 

Ing. chim. Licuţa T. CRISTEA, Ing. analist mediu Vasilică Valentin CRISTEA 

REZUMAT. Lucrarea prezintă acţiunile întreprinse în vederea implementării conceptelor dezvoltării durabile şi 
rezultatele relevante obţinute din studiile efectuate pe deşeuri provenite din procese termice, cum ar fi zgurile 
metalurgice feroase, corelate cu studii pe alte tipuri de deşeuri ca: agregate provenite din demolări şi anvelope 
scoase din uz, s-au obţinut rezultate remarcabile cu aplicabilitate deosebită în domeniul construcţiilor de drumuri şi 
nu numai. Zgurile metalurgice sunt silicaţi tehnici rezultaţi ca topituri la extragerea metalelor din minereuri, cât şi la 
topirea metalelor. În structura oxidico-mineralogică a zgurilor de furnal si oţelărie se observă diferenţe cantitative 
notabile între cele două tipuri de zguri - de oţelărie şi de furnal – în special în ce priveşte conţinutul de oxizi 
ferici/feroşi, masa oxidului de mangan, prezenţa sau absenţa sulfului. De asemenea, diferenţe importante apar în 
conţinutul de SiO2 şi Al2O3, ce se reflectă în proprietăţile fizico-mecanice. Astfel utilizarea agregatelor din zgură 
metalurgică sau în combinaţie cu alte tipuri de deşeuri, poate reduce impactul asupra mediului înconjurător şi poate 
încetini consumul uriaş de resurse naturale folosite în industria construcţiilor civile şi industriale. 

Cuvinte cheie: dezvoltare durabilă, deşeuri, agregate din zgură metalurgică, compuşi chimici, proprietăţi fizico-
mecanice. 

ABSTRACT. This paper presents the actions taken to implement Sustainable Development concepts and relevant 
results obtained from studies on thermal processes waste such as ferrous metallurgical slags, coupled with 
studies on other types of waste as aggregates from demolition and out of use tires were obtained remarkable 
results with special application in road construction and not only. Metallurgical slags are technical silicates 
resulting as melts when extracting the metals from ores and during the melting of metals. Within the oxide-
mineralogical structure of the Blast Furnace and Blast Oxygen Furnace slags one may notice notable quantitative 
differences between the two types of slags-BF and BOF slags – especially in what concerns the content of 
ferric/ferrous oxides, manganese oxide mass, the presence or absence of sulfur. There are also important 
differences in the content of SiO2 and Al2O3, is reflected in the physical-mechanical properties. Thus the use of 
slag aggregates or in combination with other types of waste can reduce environmental impact and slow the huge 
consumption of natural resources used in civil and industrial constructions. 

Keywords: sustainable development, waste, slag aggregates, chemical compounds, physical and mechanical 
properties. 

1. INTRODUCERE 

Lucrarea prezintă rezultatele cercetării anumitor 
tipuri de deşeuri, având la bază Declaraţia asupra 
Mediului şi Dezvoltării, ca viziunea de lungă durată 
asupra dezvoltării durabile – „Pentru ca dezideratul 
dezvoltării durabile să poată fi atins, protecţia me-
diului va constitui parte integrată a procesului de 
dezvoltare şi nu poate fi abordată indepedent de 
acesta”1, atunci conservarea şi managementul resur-
selor naturale precum şi managementul deşeurilor, 
trebuie tratat de întreaga comunitate cu prioritate şi 
deosebită seriozitate. De aceea, principalul obiectiv 
al managementului total al deşeurilor pare a fi în-
depărtarea acestora prin reciclare integrală şi 
reintroducere (refolosire) în circuitul economic (pro-
ductiv) al ţării, ceea ce implicit va conduce la 
conservarea resurselor naturale pentru utilizarea lor de 
către generaţiile viitoare, iar gestionarea deşeurilor 
este, înainte de toate, o reacţie a întregii omeniri la 
cantităţile de deşeuri generate şi existente. Opțiunile 

                                                            
1 Declaraţia asupra Mediului şi Dezvoltării, Rio de Janeiro, 1992 

de gestionare a deșeurilor urmăresc ordinea des-
crescătoare a priorităților: 

● prevenirea apariției – prin aplicarea „tehnolo-
giilor curate” în activitățile care generează deșeuri; 

● reducerea cantităților – prin aplicarea celor 
mai bune practici în fiecare domeniu de activitate 
generator de deșeuri; 

● valorificarea – prin refolosire, reciclare mate-
rială și recuperarea energiei; 

● eliminarea – prin incinerare și depozitare; 
Din studiile efectuate pe deşeuri provenite din 

procese termice (zguri metalurgice), corelate cu studii 
pe alte tipuri de deşeuri, clasificate şi codificate con-
form listei de deşeuri2, cum ar fi: deşeuri din industria 
siderurgică (cod 10 02); deşeuri de la procesarea zgurii 
(cod 10 02 01); zgură neprocesată (cod 10 02 02); 
anvelope scoase din uz (cod 16 01 03); beton, cărămizi, 
tigle şi materiale ceramice (cod 17 01); beton (cod 
17 01 01) şi cărămizi (cod 17 01 02), s-au obţinut 
rezultate promiţătoare pentru valorificarea totală sau 
parţială acestor tipuri de deşeuri. 

                                                            
2 Hotărârea nr. 856 din 16 august 2002 privind evidenţa gestiunii 
deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile. 
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2. STUDIUL ZGURILOR METALURGICE 
FEROASE 

Zgurile metalurgice sunt silicaţi tehnici, rezultaţi 
din procese termice, ca topituri la extragerea metalelor 
din minereuri, cât şi din topirea metalelor. Zgurile 
astfel obţinute pot fi: 

● zgură de furnal: zgură granulată (GBS) şi 
zgură răcită-brută (ABS); 

● zgură de oţelărie: zgură pe bază de oxigen 
(BOF), zgură de oţelărie electrică (EAF, EAF-S) şi 
zgură secundară (SECS); 

● alte tipuri de zgură: zgură desulfurată. 
În structura oxidico-mineralogică a zgurilor de 

furnal şi oţelărie se observă diferenţe cantitative 
notabile între cele două tipuri de zguri – de oţelărie 
şi de furnal – în special în ce priveşte conţinutul de 
oxizi ferici/feroşi, masa oxidului de mangan, prezenţa 
sau absenţa sulfului. De asemenea, diferenţe impor-
tante apar în conţinutul de SiO2 şi Al2O3, ce se 
reflectă în proprietăţile fizico-mecanice. Comparativ 
cu zgurile de furnal, zgurile de oţelărie au un 
conţinut mare de oxizi bazici (CaO, MgO, atât în 
forma legată cât şi în forma liberă, activă), doar 13-
15% SiO2 şi Al2O3 într-o proporţie de aproximativ 
4% faţă de, 8-11% Al2O3 în zgurile de furnal. Din 
analiza chimică a zgurilor metalurgice au rezultat 
următorii constituienţi mineralogici, prezenţi de ase-
menea şi în rocile naturale (fig. 1): cristalobalit (SiO2) 
[1]; gehlenit (2CaO·Al2O3·SiO2) [2]; corindon 
(Al2O3) [3]; silimanit (Al2O3·SiO2) [4]; pirop 
(3MgO·Al2O3·3SiO2) [5]; ferit dicalcic (2CaO·Fe2O3) 
[6]; ortosilicat de calciu (Ca2SiO4) [7]; ghertinit 
(FeAl2O4) [8]; akermanite (Ca2MgSi2O7) [9]. 

Compuşii chimici prezenţi în compoziţia zgurilor 
metalurgice sunt de natura silicaţiilor şi constau din 
siliciu şi oxigen (SixOy) la care se pot adăuga unul 
sau mai multe metale, precum şi ioni hidroxilici 
(OH-)(tabelul 1). Dintre metalele prezente pot fi Fe; 
Al; Mn; Mg, iar sub formă de compuşi hidroxilici 
Ca(OH)2; Mg(OH)2. 

În cazul zgurilor de furnal analizate, unde conţi-
nutul de SiO2 este peste 30% molar, are loc o 

„polimerizare” liniară , deoarece atomul de Si în 
compuşii cu oxigenul hibridizează sp3, formează 
legătura Si – O de tip σ şi nu σ-π, mai tare decât 
legăturile Si – Si şi Si – H (Eleg Si – O = 464kJ/mol), 
legătură care în timpul transformărilor polimorfe α↔β 
(sunt reversibile, enantiotrope), se deformează fără să 
se desfacă aspect demonstrat practic prin faptul ca 
acestea se pot granula, crescând masa lor vitroasă. 
Prezenţa fierului în compoziţia zgurilor influenţează şi 
masa volumică reală a acestora. Comparativ cu alte 
materiale (minerale), ele sunt totuşi grele. Printr-un 
regim de răcire bine controlat (fig. 2.), se poate obţine 
o porozitate deschisă pe suprafaţa zgurilor metalurgice, 
conferind acestora aspectul rugos şi suprafaţă specifică 
mare. 

 
Tabelul 1. Compoziţia chimică a zgurilor metalurgice 

 

Compuşi 
chimici 

[%] 

Zgura metalurgică analizată / Rocă naturală 
Zgură de 
oţelărie 

Zgură de 
furnal 

Granit 

SiO
2
 12,7-15,5 28,5-32,1 70-75 

CaO 42,3-43,2 35,4-39,8 0,50 
MgO 2,5-4,2 3,7-4,6 0,50 
MnO 3,2-4,2 1,9-2,6 - 
Al2O3 2,8-3,2 8,4-11,6 10-15 
Fe2O3 15,1-19,9 6,5-8,5 2-4 
Na2O 0,02-0,04 0,12-0,31 

4-6 
K2O 0,01-0,02 0,25-0,55 
S - 0,15-0,23 - 
P 0,15-0,58 0,12-0,26 - 

Alţi oxizi 
TiO

2
<0,51 

Cr
2
O

3
<0,23 

TiO
2
<0,54 

Cr
2
O

3
<0,005 

V
2
O

5
<0,03 

TiO
2
<0,50 

 

Absorbţia mare de apă a zgurilor metalurgice se 
datorează suprafeţei specifice mari a acestora. 
Aspect ce conferă un mare avantaj pentru zgurile 
metalurgice deoarece prezenţa CaO şi a MgO liberi 
în compoziţia zgurilor mai ales în cele de oţelărie, 
unde se găsesc „sub formă de cuiburi”, ar reacţiona 
mult mai uşor cu apa şi astfel datorită prezenţei 
ortosilicatului de calciu s-ar declanşa proprietatea 
hidraulică a acestora. 

 

 
Fig. 1. Compoziţia mineralogică a zgurilor metalurgice comparativă cu a rocilor naturale. 
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Fig. 2. Diagrama de răcire a zgurilor (Observaţie: C2S este 
abreviere din chimia metalurgică pentru: Ca2SiO4) 

 

Diferenţele cantitative sau calitative observate, 
influenţează în mod important proprietăţile fízico-
mecanice ale zgurilor de oţelărie şi furnal şi deci 
posibilitatea de utilizare în diferite domenii. Astfel 
prin prelucrarea fizico-mecanică (concasare-deferizare-
sitare) a zgurilor metalurgice se pot obţine agregate 
cu utilizare în construcţii din toate domeniile (civile, 
industriale, hidrotehnice, etc.) precum şi fracţii 
metalice, cu diverse granulaţii şi conţinut de la 50-
55% Fe până la 80-90% Fe, ce pot fi reutilizate în 
procesul metalurgic ca minereuri. Studiul agregate-
lor din zgură de oţelărie şi furnal, arată că acestea au 
proprietăţi fizico-mecanice (tabelul 2) asemănătoare 
cu ale agregatelor naturale, ceea ce face ca aceste să 
fie pentru viitor o altenativă a acestora.  

3. COMPATIBILITATEA AGREGATELOR 
DIN ZGURĂ METALURGICĂ CU ALTE 
TIPURI DE DEŞEURI 

3.1. În ultimele decenii în compoziţia betonului 
s-au folosit diverse materiale, în vederea utilizării 
unor deşeuri industriale sau a reutilizării agregatelor 
din structurile demolate. În cercetările efectuate s-au 
analizat proprietăţilor betonului de ciment realizat cu 
agregate din zgură de furnal şi agregate provenite 
din construcţii, atent selectate, în special din beton 
(este un amestec de ciment şi agregate, de fapt ele 
fiind cele mai utilizate materiale de construcţie ce 
pot fi reciclate ulterior). 

În faza experimentărilor s-au realizat trei tipuri de 
compoziţii pentru beton de ciment rutier - Clasa 
betonului rutier a fost BcR5, conform tabel 3. 
Probele turnate au fost decofrate după 24 ore şi 
păstrate în condiţii standard timp de 28 zile. S-a 
determinat rezistenţa caracteristică la încovoiere la 
vârsta de 28 zile. S-au obţinut următoarele rezultate 
(tabelul 4) pentru cele trei compziţii de beton. La 
toate tipurile de beton rutier, rezistenţa caracteristică 
minimă la 28 de zile trebuie să fie 5MPa. 

 
Tabelul 2. Caracteristici fizico-mecanice ale agregatelor din zgură metalurgică  

comparative cu cele ale agregatelor naturale 
 

Caracteristica fizico-mecanică determinată 
Tipul de agregat studiat 

Zgură de 
oţelărie Zgură de furnal Granit 

Pietriş 
de râu 

Densitatea brută [Mg/m3] 2,6-3,2 2,5-2,95 2,6-2,8 2,0-2,5 

Masa volumică în vrac [Mg/m3] 1,8-1,9 1,6-1,8 1,4-1,5 1,2-1,9 

Rezistenţa la îngheţ-dezgheţ [% de masă] 0,5-1,5 0,6-1,7 <0,5 <2 

Rezistenţa la sfărmare prin impact [% de masă] 12-14 13-18 12-13 20-21 

Rezistenţa la fragmentare, coeficientul Los Angeles 
(coeficient LA) [% de masă] 

11-16 15-20 <12 <20 

Absorbţia de apă [% de masă] 1,8-2,5 1,5-2,1 0,1-0,5 <1 

Rezistenţa la uzură, coeficientul micro-Deval 

(coeficient MDE) [% de masă] 
8,5-10,5 10-15 <6,5 18-22 

Stabilitatea volumetrică [% expansiune de volum] 2,5-5,0 - - - 

Descompunerea silicatului dicalcic [Observaţii 
făcute pe suprafeţe cu spărturi proaspete]. - 

În spărtură proaspătă 
prezintă culoare 
violet uniformă 

- - 

 
Tabelul 3. Compoziţia betonului rutier 

 

Proba 

Agregate 
[kg/mc] 

Dozaj 
Ciment 

Dozaj 
Apa 

Aditiv 
BSP 

Aditiv 
AEP 

0-4 
[mm] 

4-8 
[mm] 

8-16 
[mm] 

16-25 
[mm] 

[kg/m3] [L/m3] 
[L/kg 

ciment] 
[L/kg 

ciment] 

B I-R 656* 443* 443* 386* 360 144 2,6 1,0 

B II-R 656** 443* 443** 386* 360 144 2,6 1,0 

BIII-R 656* 443** 443* 386** 360 144 2,6 1,0 
 

Notă: agregate din zgură de furnal (*); agregate provenite din demolări (**) 
 

C2S- -C2S C2S-
725oC 1450

o
C

lichid
2130

o
C

C2S-'

300
400o

C

o
C

1150oC

670
o
C
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Valoarea cea mai mare s-a obţinut pentru betonul 
cu agregate din zgură de furnal dar şi amestecul cu 
agregate provenite din demolări satisface condiţiile 
impuse de standard pentru betonul rutier. 

Conform cu datele obţinute până acum, agregate-
le din zgură de furnal pot înlocui agregatele naturale 
în cazul betonului rutier pentru îmbrăcăminţi de beton. 

 
Tabelul 4. Caracteristicile betonului rutier studiat 

 

Proba Densitatea [kg/m3] Rînc
k  [N/mm2] 

BI-R 2788 6,1 

BII-R 2675 5,3 

BIII-R 2661 5,5 

 
3.2. De asemenea din pudra (sau fulgi) de cauciuc 

– obţinută(ţi) prin prelucrarea (reciclarea) anvelopelor 
uzate (cod 16 01 03) împreună cu agregatele din 
zgură metalurgică pot da un asfalt elastic şi silenţios. 
Noile studii transformă cauciucul care se aruncă la 
groapa de gunoi (sau se arde) într-un asfalt cu 
proprietăţi superioare celui obişnuit. Prin reciclarea 
anvelopelor uzate se poate obţine un asfalt cu un 
grad mare de elasticitate şi mai puţin zgomotos. 
Datorită elasticităţii sale sporite, acest asfalt se de-
teriorează mai greu comparativ cu asfaltul obişnuit, 
îi creşte durabilitatea şi siguranţa rutieră, precum şi 
reducerea riscului de acvaplanare ca urmare a 
faptului că nu permite crearea de făgaşe (rezultatele 
finale vor face obiectul unei alte lucrări). 

4. CONCLUZII 

Utilizarea agregatelor din zgură metalurgică fe-
roasă, obţinute prin „tehnologii curate”, poate reduce 
impactul asupra mediului înconjurător şi poate 

încetini consumul uriaş de resurse naturale folosite 
în industria construcţiilor civile şi industriale, în 
mod deosebit în domeniul construcţiilor de drumuri 
în structura straturilor rutiere. 

Fierul, în diverse granulaţii, recuperat din zgurile 
metalurgice prin operaţia de deferizare, poate fi 
reintrodus în procesele metalurgice din furnal sau 
convertizor în locul minereului de fier [rezervă 
naturală prezentă sub diverse combinaţii, cu un con-
ţinut de metal de la 68-72% Fe (magnetit) până la 
30-48% Fe (siderit)]. 

De asemenea prin reciclare, anvelopele uzate pot 
fi transformate din deșeu în materie primă, reducând 
substanțial emisiile de CO2 și economisirea com-
bustibililor fosili (petrolul). 
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