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Rezumat. Lucrarea prezintă provocările Green Deal (Pactul Verde) focalizate pe industria cimentului. Se 

face o scurtă prezentare a Green deal - econimia circulară și se trece apoi la aplicarea acestor principii 

în industria cimentului prin co-procesarea deșeurilor dar și a aspectelor legate de decarbonizarea. În 

ultima parte sunt prezentate trei reultate trei exemple de cercetări românești privind valorificarea unor 

deșeuri ne-combustibile în industria cimentului. 
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Abstract. The paper presents the challenges posed by Green Deal in the specific field of cement industry. 

We made a short presentation of Green Deal – circular economy and then we approached the way of 

applying those principles in the cement industry by co-processing waste as well as aspects related to the 

decarbonizing process. Finally, we presented as results three samples of Romanian research regarding 

the possibility of using certain non-fuel waste in the cement industry. 
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1. GREEN DEAL (PACTUL VERDE) 

Schimbările climatice sunt cea mai mare 

provocare a vremurilor noastre, dar și o 

oportunitate de a construi un nou model economic. 

Pactul verde european va transforma UE într-o 

economie modernă, competitivă și eficientă din 

punctul de vedere al utilizării resurselor, în care: 
 se dorește să ajungem, până în 2050, la 

zero emisii nete de gaze cu efect de seră 

 creșterea economică să fie disociată de 

utilizarea resurselor 

 nicio persoană și niciun loc să nu fie lăsat 

în urmă 

Pactul verde european este, în același timp, un 

colac de salvare pentru ieșirea din pandemia 

COVID-19.De aceea, el va fi finanțat cu o treime 

din investițiile în valoare de 1 800 de miliarde de 

euro provenind din Planul de redresare 

NextGenerationEU, precum și cu fonduri din 

bugetul pe șapte ani al UE. [1]. În acest scop U.E. 

și-a stabilit ca obiectiv imediat reducerea cu cel 

puțin 55 % până în 2030 a emisiilor nete de gaze 

cu efect de seră, față de nivelurile din 1990. 

Această reducere a emisiilor în cursul acestui 

deceniu este esențială pentru ca Europa să devină 

primul continent neutru din punct de vedere 

climatic până în 2050 și pentru concretizarea 

Pactului verde european. 

2. ECONOMIA CIRCULARĂ 

Economia Circulară reprezintă un sistem bazat 

pe reducere, refolosire și reciclare deoarece 

deșeurile sunt considerate resurse valoroase. 

Produsele folosite sau defecte pot fi reparate și 

folosite din nou, alte produse pot fi refolosite în 

mod direct, celelalte pot fi reciclate. 

Conform Parlamentului European [2], 

Economia circulară este un model de producție și 

consum care implică partajarea, reutilizarea, 

repararea, renovarea și reciclarea materialelor și 

produselor existente, cât mai mult posibil  

Principiile Economiei Circulare [2]: 

- Eco-design - Nutrienții biologici pot fi pur și 

simplu compostați. Materialele tehnice – 

polimetrii, aliajele și alte materiale 

fabricate/prelucrate de om pot fi proiectate în așa 

fel încât să poată fi refolosite/preluate intr-un 

domeniu nou - reciclare cu valoare mai ridicată, 

minimizând energie. 

- Păstrarea produselor și a materialelor într-un 

ciclu permanent de utilizare - Produsele trebuie să 

fie proiectate pentru a putea fi refolosite, reparate 

și reproduse. 

- Regenerarea resurselor de către ecosisteme lor 

naturale - Prin redarea unor nutrienți valoroși 

solului și ecosistemelor naturale, putem îmbogăți 

resursele planetei. 
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Implementarea economiei circulare va conduce 

la: 

– reducerea cantității de deșeuri generate; 

– sporirea productivității resurselor folosite; 

– considerarea deșeurilor ca fiind un produs 

valoros; 

– încurajarea reciclării unor materiale valoroase; 

– reducerea impactului destructiv pe care-l au 

procesele de producție și de consum asupra mediu-

lui înconjurător. 

3. DEȘEUL 

Deșeul este orice material sau obiect pe care de- 

ținătorul le aruncă sau are intenția sau obligația să 

le arunce. 

4. CO-PROCESAREA DEȘEURILOR ÎN 

INDUSTRIA CIMENTULUI 

La nivel European [3]: 

– Aproximativ 5% din materiile prime utilizate 

la producerea clincherului în Europa au constat din 

material reciclat și cenușă din combustibil, 

totalizând aproximativ 9 milioane de tone pe an. 

– Combustibilii alternativi, inclusiv deșeurile 

de biomasă, au constituit 48% din amestecul de 

combustibili din toată Europa, economisind cca. 

7,8 mil. tone de cărbune și au dus la 21,7 mil. tone 

de emisii de CO2 evitate în fiecare an. În 1990, 

procentul de energie neregenerabilă câștigat prin 

utilizarea deșeurilor drept combustibil era de 2%. 

– 17% din combustibilii alternativi utilizați de 

industria europeană a cimentului constau din 

biomasă din deșeuri, cum ar fi făină de carne și oase 

și nămol de canalizare. 

În România industria cimentului [4] între 2004-

2019 a co-procesat 4,5 mil. tone de deșeuri indus- 

triale (petroliere, anvelope uzate, ambalaje nere- 

ciclabile, etc.) și deșeuri municipale sortate 

(nereciclabile cu conținut de hârtie, plastic, textile, 

lemn, etc.). Această cantitate este echiva- lentă cu 

deșeurilor municipale generate de 60 de orașe cu o 

populație de 250.000 locuitori!  

Ca efect al co-procesării acestor deșeuri: 

 nu s-au depozitat 4,5 mil tone deșeuri;    

 s-au salvat cca.2,7 mil tone combustibili fosili;   

 s-au economisit 450.000 tone resurse minerale 

naturale ;    

  s-a evitat emiterea a 2,5 mil. tone de CO2 în 

atmosferă. 

Deșeurile, se pot clasifica în două mari categorii: 

– deșeuri non-combustibile; 

– deșeuri combustibile 

Deșeurile non-combustibile - cu conținut de 

minerale utile - sunt utilizate în pocesul de fabricare 

a cimentului ca: 

– materie primă (zgură negranulată de furnal, 

zgură de oțelărie, praf de furnal, șlam de furnal etc); 

– adaosuri de corecție în amestecul brut (cenușă 

de pirită, nisip de sablare și de turnătorie, nămol/ 

șlam roșu de la producerea aluminei, ș.a);  

– adaos la măcinarea clincherului (zgură 

granulată de furnal, ghips de la desulfurarea gazelor 

de ardere, fosfoghips, forme de ipsos uzate, etc). 

Deșeurile combustibile sunt utilizate ca înlo-

cuitor parțial al combustibilului convențional. 

 Cei utilizați în industria cimentului pot fi: 

– combustibili alternativi solizi (cauciuc, lemn, 

hârtie, plastic, gudroane solidificate, mase plastice 

etc);  

– combustibili alternativi păstoși (șla – muri, 

nămoluri, gudroane din industria petrolieră și 

siderurgică sau din epurarea apelor etc); 

– combustibili alternativi lichizi (uleiuri uzate, 

compuși organici din industria de medica– mente, 

coloranți, vopsele etc). 

Co-incinerarea deșeurilor în industria cimentului 

se poate realiza datorită unor caracteristici specifice 

ale procesului de fabricare a cimentului:  

- temperatura gazelor de ardere din cuptoarele de 

clincher este de cca.2000°C ceea ce permite 

distrugerea totală a compușilor organici; 

– arderea deșeurilor are loc în condiții controlate 

asigurând trasabilitatea și deplina siguranță a 

populației și a mediului înconjurător;  

– în urma arderii nu rezultă cenușă sau zgură care 

să necesite o depozitare ulterioară (acestea fiind 

încorporate în produsul final); 

 - are loc o recuperare integrală a conținutului 

material și energetic al deșeurilor. Avantajele co-

procesării deșeurilor în fabricile de ciment sunt: 

– conservarea resurselor naturale neregenerabile 

de energie și materiale; 

– reducerea emisiilor de CO2 și evitarea emisiilor 

de gaze cu efect de seră care s-ar genera la de-

pozitarea sau incinerarea în incineratoare dedicate: 

– diminuarea cantităților depozitate și a riscurilor 

inerente de mediu create de acestea. 

5. CÂTEVA REZULTATE  

ALE CERCETĂRII ROMÂNEȘTI  

ÎN DOMENIU 

Institutul de cercetare CEPROCIM S.A. este 

preocupat de mulți ani de valorificarea superioară 

a deșeurilor. În cele ce urmează se vor prezenta 

rezultatele a trei cercetări întreprinse în ultima 

perioadă de timp. Este vorba de valorificarea 
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superioară a unor deșeuri non-combustibile la 

fabricarea cimentului: 

5.1. Valorificarea fosfogipsului  

In România există depozite istorice de fosfogips 

– deșeu rezultat din procesul de obținere a acidului 

fosforic în cadrul fostelor combinate de îngră-

șaminte chimice de la Bacău, Valea Călugărească, 

Turnu Măgurele și Năvădori. Fosfogipsul conține ca 

element principal sulfat de calciu dihidrat (cca. 

95%), restul fiind elemente minore (fosfați, alcalii, 

floruri) și urme de radionuclizi proveniți din sursa 

naturală de rocă fosfatică. Aceste halde care ocupă 

zeci de hectare de teren constituie o problemă de 

mediu și de aceea se caută soluții pentru eliminarea 

acestora prin valorificare în alte în domenii, ca de 

exemplu fertilizarea solurilor sau strat de bază în 

construcția drumurilor. În contextul aplicării 

economiei circulare și al provocărilor asumate prin 

Green Deal, industria cimentului recunoscută ca una 

consumatoare de mari cantități de materii prime și 

energie, ar putea constitui o soluție pentru utilizarea 

fosfogipsului în procesul de obținere a cimentului 

portland – fie ca mineralizator la obținerea 

clincherului, fie ca adaos pentru reglarea timpului de 

priză la măcinarea clincherului în locul gipsului 

natural. 

Utilizarea fosfogipsului este condiționată de 

respectarea reglementărilor privind conținutul de 

radionuclizi în materiale de construcții, conform 

Directivei 2013/59/EURATOM [5] transpusă la 

nivel național prin OMS 752/2018 [6], indicele de 

radioactivitate pe produsul final (în acest caz 

cimentul) impus fiind maxim 1. 

În cadrul CEPROCIM SA au fost realizate în 

condiții de laborator o serie de cimenturi în care s-a 

utilizat fosfogips la măcinarea clincherului, res-

pectiv o altă serie cu rocă de gips - ca element de 

comparație.  

In urma analizelor fizico-mecanice ale cimen-

turilor s-a constatat că utilizarea fosfogipsului 

determină prelungirea timpului de priză cu cca. 60-

90 minute, comparativ cu gipsul natural, însă 

cimenturile corespund tuturor condițiilor de calitate 

impuse de standardul de produs SR EN 197-1:2011 

Ciment Partea 1: Compoziție, specificații și criterii 

de conformitate ale cimenturilor uzuale. Testele de 

laborator efectuate pe diferite cimenturi tip CEM I, 

CEM II/A-S și CEM II/A-LL realizate cu fosfogips 

au demonstrat că valorile indicelui de radioactivitate 

se situează sub 1, fiind respectată și această cerință. 

Utilizarea fosfogipsului prezintă certe avantaje din 

punct de vedere a amprentei asupra mediului și 

implicit asupra calității vieții, atât pentru industria 

cimentului prin conservare surselor naturale de gips, 

cât și pentru deținătorii haldelor de fosfogips. 

5.2. - utilizarea argilelor calcinate  

Diminuarea cantăților disponibile pe piață de 

zgură granulată de furnal și de cenușă de 

termocentrală rezultată la arderea cărbunilor, ca 

efect al presiunii reducerii emisiilor de CO2 in 

industria metalurgică și energetică, constituie o 

problemă pentru industria cimentului care utilizează 

aceste adaosuri de măcinare pentru reducerea 

factorului clincher și implicit a emisiilor de CO2. 

O variantă pentru înlocuirea acestora o constituie 

argila calcinată (Q), obținută prin tratamentul termic 

la temperaturi de până la 850oC al argilelor naturale 

care conțin caolinit, montmorilonit, ilit-mice. 

Condiția impusă în standardul SR EN 197-1 

puzzolanelor articificiale este aceea de a conține 

minim 25% SiO2 reactiv. Cele mai bune proprietăți 

puzzolanice le dezvoltă argilele caolinitice, însă și 

argilele montmorilonitice (argilele uzuale) pre-

lucrate adecvat pot fi utilizate cu succes, asa cum au 

dovedit experimentările de laborator efectuate de 

Ceprocim pentru obținerea puzzolanelor artificiale 

și a cimenturilor cu 10% și 20% adaos de puzzolană 

artificială. 

5.3.UTILIZAREA ZGURII PLUMBICE 

Utilizarea surselor de radiații gamma cu energii 

de până la 10 MeV și a instalațiilor Roentgen (X) 

atât în medicina pentru diagnostic și tratament cât 

și în diverse aplicații industriale impune reducerea 

nivelului radiațiilor în vederea limitării expunerii 

individuale. Astfel, sursele de radiații și instalațiile 

trebuie să fie prevăzute cu măsuri de protecție și de 

siguranță în conformitate cu normele legale în 

domeniu, care să asigure radioprotecția persona-

lului expus profesional și a populației.  

 Asigurarea radioprotecției personalului poate fi 

realizată prin aplicarea unor proceduri de siguranță 

în exploatare, utilizarea unor echipamente 

adecvate, a unui program complet de monitorizare 

radiologică, dar și prin realizarea unor ecrane de 

protecție corespunzătoare a instalațiilor Roentgen 

și a surselor de radiații gamma pentru reducerea 

intensității radiației la nivelul impus de normele de 

securitate radiologica.  

Realizarea unor materiale cu capacitate sporită 

de ecranare a radiațiilor constituie o soluție 

eficientă de reducere a radiațiilor. 

Utilizarea zgurii plumbice în cimenturi speciale 

pentru materiale compozite destinate protecției 
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împotriva radiațiilor gama cu utilizari în domeniul 

nuclear constitue o soluție avantajoasă atât din punct 

de vedere al aspectelor de mediu (valorificare 

deșeuri  economie circulară  deșeuri zero) cât și 

din punct de vedere cât și al caracteristicilor speciale 

conferite cimenturilor (capacitate de ecranare). 

In cadrul cercetării s-au realizat cimenturi cu 

diferite proporții de zgură (20-30%). Din punct de 

vedere al capacității de ecranare se constată o 

creștere a coeficientului liniar de atenuare, deci o 

capacitate marită de ecranare a radiațiilor gamma, 

odată cu creșterea proporției de zgură. In condițiile 

realizării unor cimenturi cu aceleași caracteristici ca 

și cimentul obișnuit s-a constatat o capacitate de 

ecranare a radiațiilor gamma mai mare cu 10-20%. 

6. CONCLUZII 

Pactul verde european și în acest context 

economia circulară reprezintă o provocare 

importantă a întregii Europe iar industria cimentului 

este mobilizată pentru realizarea acestui obiectiv.  

Pe termen scurt (2021 – 2030) sunt necesare 

investiții majore pentru accelerarea reducerii 

emisiilor de carbon, folosind tehnici cunoscute, însă, 

pe termen lung (până în 2050) este nevoia de 

investiții majore în tehnologii inovative (captarea, 

stocarea/ utilizarea CO2), care însă vor conduce la 

creșterea consumului de energie electrică cu 

implicații asupra prețului produsului final.Trebuie 

gasite și în această direcție soluții, mai ales că se va 

face simțită din ce în ce mai mult presiunea 

produselor din import, din zone care nu sunt 

angrenate în Pactul verde. 
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