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REZUMAT. Lucrarea prezintă în sinteză elementele de bază în ecoproiectarea proceselor tehnologice specifice 
ingineriei materialelor şi soluţii de prevenire  a poluării prin ecoproiectarea  proceselor tehnologice. Sunt 
prezentate soluţii alternative la tehnologiile cu grad ridicat de poluare şi  modalităţile prin care ecotehnologiile 
răspund  dezideratelor majore ale  dezvoltării durabile  în industrie precum:diminuarea cantităţii de materiale 
folosite prin reciclarea acestora, minimizarea sau eliminarea deșeurilor din procesele industriale, înlocuirea 
materialelor toxice și a celor greu reciclabile cu materiale biodegradabile  
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ABSTRACT. This paper summarizes the basic elements in the Ecodesign processes specific to engineering 
materialsprocesses and solutions to prevent pollution by Ecodesign processes.They are presented alternatives 
to technologies with high pollution and the ways in which environmental technologies meet major goals of 
sustainable development in the industry such as: reducing the amount of materials used by recycling, 
minimization or disposal of waste from industrial processes, substitution of the toxic and hard recyclable 
material with biodegradablematerials. 
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1. NOŢIUNI GENERALE 

Conceptul de eco-dezvoltare (Eco-Development) 
a fost enunţat de Maurice Strong în anul 1972 la 
Conferinţa de la Stockholm. Acest concept presupune 
necesitatea îmbinării economicului cu ecologicul 
prin introducerea ideii de „dezvoltare economicăprin 
mediu”. 

În anul 1987 Comisia Mondială de Dezvoltare 
Economică şi Mediu Ambiant a Naţiunilor Unite, 
prin Raportul Brundtland a subliniat importanţa 
conceptului de dezvoltare durabilă pe care îl defi-
neşte astfel: „dezvoltarea durabilă este dezvoltarea ce 
îndeplineşte cerinţele prezentului, fără a compromite 
capacitatea generaţiilor viitoare de a-şi realiza 
aspiraţiile proprii”. 

Acest concept a fost reluat şi de Conferinţa de la 
Rio din anul 1992 prin intermediul documentului 
Agenda 21, care trasează liniile practice de acţiuneîn 
adoptarea unei strategii comune a statelor lumii 
pentru îndeplinirea cerinţelor dezvoltării durabile. În 
viziunea lui O’Riordan (1992) principiile eco-
dezvoltării presupun satisfacerea nevoilor de bază 
ale oamenilor (hrană, locuinţă, educaţie) şi necesită 
participarea şi dezvoltarea unei conştiinţe colective 
asupraproblemelor de mediu, adecvate condiţiilor şi 
cerinţelor din fiecare ţară [1,2,3,4,5]. 

Obiectivul general al dezvoltării durabile este 
găsirea unui optim al interacţiunii dintre patru 
sisteme: economic, uman, ambiental şi tehnologic 

iar transpunerea în practică a acestuia este posibilă 
doar în masura în care dezvoltarea economică ține 
seama de mediu şi politica de mediu este eficientă 
din punct de vedere al costurilor[6,7]. 

Dinamica dezvoltării industriale schimbă radical 
raportul dintre om şi natură prin dezechilibrele 
ecologice majore pe care le generează. Diversitatea 
surselor şi formelor de poluare sunt specifice acti-
vităţii industriale, în special din ramurile chimică, 
petrochimică, metalurgică, minieră, transporturi şi în 
general, în industriile prelucrătoare ale materiilor 
prime [8,9].Caracterizarea sistematică a diverselor 
surse şi forme de poluare creează cadrul general 
pentru organizarea acţiunilor de prevenire şi com-
batere a poluării prin soluţii care să conducă la 
refacerea echilibrelor ecologice [10,11]. 

Apărută ca răspuns la tendințele ce se manifestă 
pregnant în dezvoltarea societăţii, prin aplicarea 
unor principii care sa conducă la realizarea de bunuri 
cu o anumită utilitate socială în condiţiile unei 
poluări minime, ecotehnologia studiază transfor-
mările la care este supusă substanța în procesele 
ecotehnologice și modalitatea conducerii acestor 
transformări în vederea obținerii produselor nece-
sare societății, în condițiile unei dezvoltări durabile 
și a unei eficiențe optime [4,5,12,13,14,15,16]. 

Aşa numitaproducţie “ mai curată” este un 
concept care a fost iniţiat ca strategie integrativă şi 
preventivă a managementului de mediu în vederea 
eliminării sau cel puţin a minimizării impactului 
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proceselor, produselor şi serviciilor asupra mediului 
[1,17,18,19,20,21,22,23]. Lansarea în anul 1974 a 
programului celor 3P (Preţul Prevenirii Poluării) a 
reprezentat primul pas în privinţa recunoaşterii 
importanţei inovării tehnologiei şi produsului având 
dublu scop, al creşterii competitivităţii economice şi 
al reducerii impactului negativ asupra mediului. 

Conform acestui program, trei dintre obiectivele 
de mediu în care sunt necesare progrese în următorii 
ani sunt: reducerea toxicității,dematerializarea și 
decarburarea, toate susţinute de progresele “chimiei 
ecologice”, care oferă astăzi oportunități pentru 
promovarea aşa-numitelor “materialelor durabile” 
[24]. 

De altfel, producţia „mai curată“ esteconside-
rată“o punte conceptuală care leagă industrializarea 
de dezvoltarea durabilă” prin transformarea procese-
lor industriale poluante cu ajutorul tehnologiilor ce 
conservă resursele materiale, sunt eficiente din punct 
de vedere energetic şi generează reziduuri reduse 
cantitativsau promovează tehnologii fără reziduuri 
[25,26]. 

 
2. ABORDĂRI ÎN ECOPROIECTAREA 

PRODUSELOR 

Proiectarea ecotehnologică sau eco-proiectarea 
urmăreşte reducerea impactului negativ asupra 
mediului înconjurător pe tot parcursul ciclului de 
viaţă al produsului, printr-o mai bună proiectare a 
acestuia. 

Principalele obiective ale eco-proiectării urmăresc 
prelungirea duratei de exploatare a produsului, o mai 
bună valorificare a materialelor şi reducerea cantităţii 
de deşeuri. Acestea sunt luate în considerare 
începând cuetapele deconcepţie-proiectare şi până la 
comercializarea produsului. „A fi ecologic" devine 
un argument suplimentar ce favorizează un anumit 
produs [1, 17,23,24,25], care pentru a fi competitiv 
economic şi ecologic respectă următoarele principii 
de bază: 

a. Filozofia celor 6 RE, după cum urmează: 
1. Regândirea produsului şi funcţiilor lui; 
2. Reducerea consumului de materiale şi de 

energie de-a lungul întregului ciclu de viaţă; 
3. Reînlocuirea substanţelor periculoase cu 

alternative mai puţin periculoase sau nepericuloase 
pentru mediu; 

4. Reciclarea (alegerea materialelor care pot fi 
reciclate şi proiectarea unui produs astfel încât el să 
poată fi uşor dezasamblat pentru reciclare); 

5. Refolosirea (proiectarea produsului astfel încât 
părţile lui componente să poată fi refolosite); 

6. Repararea (proiectarea unui produs uşor de 
reparat, astfel încât el să nu trebuiască să fie înlocuit 
prea repede). 

b. Proiectarea produsului sub deviza „o pro-
ducţie mai curată”, care are două tipuri de abordare 
din perspectiva selecţiei materialelor pe criterii 
ecologice şi anume:. 

– abordarea „reactivă“ care aplică tehnologia la 
capătul conductei (end-of-pipe) şi furnizează soluţii 
pentru transformarea poluării rezultate din procesul 
de producţie într-o formă mai puţin periculoasă; este 
tipul de abordare care nu reduce ci transformă 
cantitatea de substanţe poluante, iar uneori chiar o 
măreşte 

– abordarea „preventivă“ care modifică procesul 
de producţie în aşa fel încât poluarea să fie mai 
scăzută încă de la începutul procesului; strategia 
preventivă cercetează motivul poluării intervenind 
asupra sursei prin măsuri practice cum ar fi: 

– schimbări efectuate asupra produsului (ex. 
modificări asupra naturii şi caracteristicilor materia-
lelor folosite, înlocuirea materialelor de bază şi a 
celor auxiliare cu materiale naturale, substanţe 
netoxice etc.); 

– modificări ale tehnologiei (ex. tehnologii cu 
consum mai redus de energie şi de materiale). 

 
3. ETAPELE ECOPROIECTĂRII 

PROCESULUI TEHNOLOGIC 

Pentru a putea proiecta procesul ecotehnologic 
este utilă cunoaşterea, mai intâi, a traseului (fluxului) 
tehnologic şi a gradului de poluare generat. Calculul 
coeficientului total de poluare sau determinarea 
gradulului optim de reducere a poluării este necesar 
pentru întocmirea traseului ecotehnologic care 
necesită cunoaşterea etapelor şi a momentelor în 
care se produce impactul negativ asupra mediului. 

De exemplu, în proiectarea unui produs metalic 
(semifabricat, piesă, sculă) realizat într-un anumit 
flux tehnologic de prelucrare metalurgică şi mecanică 
se impune cunoaşterea, în principal, a rolului func-
ţional al produsului în ansamblul din care face parte, 
pentru a stabili natura solicitărilor (uzură, coroziune, 
oboseala, etc), iar pe această bază alegerea optimă a 
procedeului de prelucrare. 

Obţinerea unor performanţe de utilizare se re-
alizează prin alegerea şi aplicarea unor procedee 
conventionale sau neconventionale de modificare 
controlată a proprietăţilor de volum şi de suprafaţă. 
Procesele specifice unor asemenea prelucrări au loc 
în sisteme complexe formate dintr-un strat super-
ficial şi un substrat, proiectate împreună astfel încât 
să rezulte, la costuri competitive, produse cu pro-
prietăţi şi caracteristici funcţionale superioare, pe 
care nu le posedă nici unul dintre cele două elemente 
luate separat [27,28,29]. 

Etapele principale ale unui proces de proiectare 
pentru un reper dat sunt prezentate în figura 1. 
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Fiecare dintre aceste etape trebuie corect soluţionată 
înainte de a se trece la etapa următoare, întrucât 
orice eroare în procesul de proiectare/asimilare în 
fabricaţie, cu cât este identificată mai devreme, cu 
atât costurile necesare pentru remedierea acesteia 
sunt mai mici. 

Pe de altă poarte stabilirea unor strategii de 
selecţie a materialelor presupune modelarea com-
portării pieselor în diferite condiţii de solicitare şi 
poate contribui decisiv la generarea unor soluţii 
optime. De exemplu, la piesele solicitate ciclic la 
presiuni de contact (ex. role, came, flancurile 
dinţilor la roţile dinţate), principala formă de uzură o 

reprezintă pitting-ul, proces iniţiat de apariţia unor 
fisuri situate la mică distanţă de suprafaţă. 

Dintre procedeele de prelucrare termică şi/sau 
termochimică de modificare a stării de tensiuni ale 
straturilor superficiale (ex. nitrurare, călire superfi-
cială, etc) se adoptă acela care răspunde concomitent 
dezideratului tehnic şi ecologic. 

Eco- concepţia are în vedere acele tehnologii de 
prelucrare ale produselor care folosesc resursele în 
mod sustenabil, reciclează o proporţie mai mare a 
deşeurilor şi sub-produselor pe care le generează şi 
gestionează deşeurile într-un acceptabilpentru 
mediu. 
 

 
 

Fig. 1. Succesiunea secvenţelor unui proces de proiectare a unui reper dat [27]. 
 

4. SOLUŢII TEHNOLOGICE  
PENTRU ECOPROIECTAREA 
PROCESELOR ÎN INGINERIA 
MATERIALELOR METALICE 

Identificarea sistematică a diferitelor forme de 
poluare creează cadrul general necesar pentru orga-
nizarea acţiunilor de prevenire şi combatere a poluării. 
Cunoaşterea surselor de poluare, monitorizarea şi 

controlul lor reprezintă un prim pas în reducerea 
cantităţii şi a toxicităţii tuturor formelor de poluare 
având în centrul atenţiei orientarea către aplicarea 
producţiei mai „curate“ şi în industria elaborării şi 
procesării materialelor metalice. 

Utilizarea unor tehnici şi tehnologii mai puţin 
poluante sau nepoluante, aşa-numite tehnologii de 
proces „curate“ este una dintre soluţiile ingineriei 
pentru realizarea în condiţiile minimizării impactului 
negativ asupra mediului a producţiei industriale. O 
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tehnologie „curată” se bazeazape un procedeu de 
productie mai putinpoluant, pe un procedeu care 
reciclează, reintroducând în ciclul de fabricaţie deşe-
urile rezultate într-o anumită fază tehnologică, saupe 
un procedeu de valorificare a deşeurilor devenite 
materie primă pentru o produţie secundară. 

La un procedeu mai puţin poluant investiţiile 
devin productive şi cheltuielile de exploatare legate 
de depoluare fac parte integrantă din procesul de 
fabricaţie. 

Din punct de vedere economic tehnologiile 
„curate”, prin lupta împotriva risipei permit realizarea 
de economii de energie şi de materii prime, ceea ce 
conduce la scurtarea termenelor de recuperare a 
cheltuielilor de investiţie. Tehnologiile „curate” re-
prezintă un factor de inovaţie tehnologică, de 
ameliorare a productivităţii şi a calităţii produselor şi 
integrănd parametrul mediu ambiant face posibilă 
concilierea între producţia industrială şi protecţia 
mediului, într-o manieră eficace şi profitabilă 
economic şi ecologic. 

În acest context în cele ce urmează sunt pre-
zentate câteva exemple de soluţii tehnologice care 
răspund cerinţelor unei producţii „mai curate” şi 
criteriilor de ecoproiectare a produselor în ingineria 
materialelor metalice. 

 

a. Conservarea materiilor prime prin reciclare. 
Zgura rezultată din elaborarea oţelului este procesată 
în mod obişnuit pentru a se îndepărta metalul, care 
poate fi reciclat ca fier vechi sau ca înlocuitor al 
minerului.Potenţialul de reciclare al pietrişului fin şi 
nămolului rezultat din epurarea gazului primar către 
fabricile de aglomerare este foarte important. Metodele 
alternative includ brichetarea pentru reciclarea directă 
în convertizorul LD, tratarea la temperatură înaltă a 
nămolului pentru a se îndepărta componenta de bază 
de zgură înainte de reciclarea în fabrica de aglo-
merare sau de vânzare în vederea utilizării în fabri-
carea cimentului şi a cărămizilor. 

Conţinutul ridicatal fierului şi carbonului prezente 
în nămolul rezultat în furnal constituie argumentul 
major în vederea reciclării însă elementele secundare 
cum ar fi zincul a necesitat adoptarea unor soluţii 
precum cel dezvoltat de British Steel, care foloseşte 
un tratament cu o singură etapă (spre deosebire de 
câteva alte sisteme disponibile în prezent) având ca 
rezultat costuri de investiţie, exploatare şi de energia 
totală mai scăzută. 

Rezultatele au indicat că ZnO din nămol a putut 
fi redus de la 2,7% la 0,4%, fracţiunea de material 
recuperat în vederea reciclării, variază între 70% şi 
80% din cantitatea de particule solide generate. Pro-
dusele secundare şi reziduurile din elaborarea oţelului 
în convertizorul electric includ zgurile şi praful, 
rezultate din elaborarea oţelului în convertizorul 
electric şi metalurgia secundară. În funcţie de proprie-

tăţile specifice, zgura rezultată poate să fie adecvată 
pentru aplicaţii similare zgurii rezultate din elaborarea 
în convertizorul LD, în construcţii de drumuri, 
rambleu de cale ferată sau în construcţii maritime şi 
civile specifice. 

Prafurile primare şi secundare rezultate din ela-
borarea oţelului inoxidabil sunt reprelucrate (ex. în 
Suedia se foloseşte tehnologia cu plasmă). Se produ-
ce un aliaj ce conţine fier, crom, nichel şi molibden, 
care poate fi refolosit în oţelărie. Procesul poate fi 
folosit de asemenea pentru a se trata prafuri bogate 
în plumb şi zinc. Energia recuperată din gazul ars 
poate fi folosită pentru încălzirea locuinţelor sau 
pentru alte utilizări. 

Nămolul ce conţine ţunderul de la laminor poate 
fi folosit direct în fabrica de aglomerare,superior 
valorificat printr-o tehnică care poate permite uti-
lizarea ţunderului cu conţinut mare de ulei printr-un 
proces de aglomerare cu două straturi care utilizează 
frontul de flacără cu temperatură înaltă, în interiorul 
patului de aglomerat pentru a arde uleiuri volatili-
zate. Uleiurile reziduale de la laminare pot fi folosite 
drept combustibil rezidual, injectat în furnal, folosit 
pentru a controla densitatea în vase a cocsului sau 
folosit ca supresor al prafului, la haldele de cărbune. 

 

b. Folosirea sistemelor tehnologice inelare 
(ciclice) în locul sistemelor liniare în procesele  
tehnologice. Pornind de la premiza căîn activităţile 
umane lipsesc cele trei grupe funcţionaleprezente în 
ciclurile naturale (producator-consumator-descompu-
nător), care permit conservarea si refacerea capacităţii 
de regenerare, se impune asigurarea condiţiilor 
tehnologice pentru trecerea de la sistemele liniare la 
cele inelare (ciclice inchise). 

Analiza modalităţilor de implementare şi a efectelor 
produse se relevăprin exemplificări ale principalelor 
tendinţe în dinamica dezvoltării tehnologice în in-
dustria metalurgică actuală. 

În prezent se intensifică cercetările pentru dezvol-
tarea procedeelor de reducere directă a minereurilor de 
fier cu ajutorul H2 sau a gazelor reziduale (gaze de 
sinteză). Procesele metalurgice care decurg la tem-
peraturi înalte cu ajutorul plasmei sunt considerate 
ecologic inofensive şi permit obţinerea metalelor de 
calitate înaltă, practic fără deşeuri. Aşa sunt de 
asemenea produsele realizate prin sintetizarea unor 
materiale granulare cu ajutorul laserului saurealizarea 
lianţilor prin utilizarea formelor criogene, care folo-
sesc tehnologii de îngheţare caracterizate prin con-
sumuri minime şi neagresivitate asupra mediului. 
Pentru imbunatatirea normelor ecologice şi diminuarea 
costurilor aferente în turnătoriile moderne, aspiraţia 
gazelor direct din forme si miezuri oferă o cale 
importantă şi în sensul simplificării instalaţiilor de 
desprăfuire. Absortia gazelor prin vidare contribuie şi 
la reţinerea prafului din aer pe suprafaţa şi în 
volumul formelor, ca într-un filtru. 
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Şi în cazul tratamentelor termice aplicate în 
volumul sau numai stratului superficial al produsului 
dar energofoge şi mai ales poluante, se manifestă 
tendinţa de abandonare a tehnologiilor clasice efectuate 
în medii lichide, solide sau gazoase, în favoarea tehno-
logiilor de tratament în plasmă, cu ajutorul laserului 
în vid. 

Introducerea pe cât posibil a tehnologiilor de 
tratament termochimic începând din faza lichidă, 
chiar în sectoarele de elaborare şi turnare al aliajelor, 
sunt susţinute de o serie de argumente dintre care 
amintesc pe următoarele: modifică conceptul de 
fabricaţie al unei piese cu strat superficial cementat, 
,simplifica procesul tehnologic datorită eliminării 
unor operaţii specifice, reduce consumurile energetice 
şi de feroaliaje, diminuează (până la eliminarea totală) 
a unor agenţi pentru neutralizarea unor substanţe 
nocive, care se regăsesc in gazele evacuate, in apele 
uzate sau în nămoluri sedimentare, diminuează 
emisiile de agenţi poluanţi. 

 

c. Tehnologii de acoperirimetalice fără reziduri. 
Tratamentul de suprafaţă pe cale chimică şi electro-
chimică în sistem închis (care nu produce reziduri 
reprezinză un sistem complex de reciclare a tuturor 
reziduurilor produse, asociat tehnologiei de 
tratamente de suprafeţă[1 -  4]. Evitarea producerii 
reziduurilor cu componenţi nocivi (eventual valorifi-
cabili) se realizează prin următoarele măsuri tehnice: 

– regenerarea continuă a tuturor băilor de proces; 
– minimalizareaconsumului de apă şi reciclarea 

completă asoluţiei de procesantrenată în apele de 
splălare pe piese şi pe dispozitive; 

– recuperarea materialelor din toate scurgerile de 
soluţieşidinrezidurile de filtrare. 

Dintre tehnologiile cunoscute, de importanţă 
practică sunt cadmierea fără reziduuri, zincarea fără 
reziduuri sau nichelarea cu recuperarea integrală a 
nichelului din apa de spălare. Prin adaptarea co-
respunzătoare a măsurilor tehnice de concentrare, 
regenerare, recuperare, recirculare şi combinarea lor 
cu o tehnică de spălare economică, modernă, core-
lând consumurile de apă de spălare cu pierderile de 
volum datorate evaporării proprii a băilor de proces, 
se poate ajunge la un proces, practic, fără reziduuri 
sau cu un volum de reziduurifoarte mic. 

 

d. Utilizarea schimbătorilor de ioni pentru re-
cuperarea metalelor din ape reziduale industriale. 
Tehnologiile care au la bază schimbul ionic pentru 
recuperarea metalelor din apele reziduale industriale 
pornesc de la necesitatea că metalele trebuiesc în-
depărtate într-o formă concentrată care să permită 
recuperarea ulterioară (electochimc, evaporativ etc.), 
iar apa trebuie purificată până la limtele impuse 
pentru deversare sau recirculare. Selectarea metodei 
de separare prin schimb ionic depinde, în principal, 

de compoziţia soluţiei ce trebuie tratată şi de randa-
mentul de îndepărtare necesar, distingându-se două 
tipuri de operaţii: îndepărtarea selectivă a impuri-
ficatorilor şi demineralizarea. 

Perfecţionarea tehnicilor şi îmbunătăţirile aduse 
materialelor schimbatoare de ioni devin la fel de 
importante ca şi dezvoltarea de noi echipamente 
hidraulice. Avand în vedere acest lucru au fost dez-
voltate răşinile „magnetice” schimbătoare de ioni 
care presupun echipamente foarte simple ca, de 
exemplu, echipamente în strat fluidizat sau „in-line”. 
Sistemele în pat fluidizat folosesc numai 25% din 
cantitatea de raşină necesară instalaţiilor clasice de 
schimb ionic [25]. Unul dintre avantajele importante 
ale sistemelor care utilizează rasini magnetice 
schimbatoare de ioni este acela că nu este necesară 
eliminarea din apa de alimentare a suspensiilor. 

Selectivitatea răşinilor schimbătoare de ioni poate fi 
modificată prin introducerea unor grupări funcţionale 
specifice. În acest mod poate fi realizată separarea 
ionilor în mediu acid în particular a Cu, Zn, Cd si Pb 
în forme cationice. 

5. CONCLUZII 

Lucrarea prezintă în sinteză consideraţii asupra 
principiilor ecoproiectării proceselor şi/sau produselor 
pornind de la conceptul de ecodezvoltare sau dez-
voltare durabilă în industrie. Este prezentat modul de 
analiză şi tipuri de abordări în proiectarea ecologică, 
cu exemplificări în selecţia unor tehnologii de proces 
„curate” care profilează direcţiile şi tendinţele în 
domeniul ingineriei materialelor metalice. 
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