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REZUMAT 
Zincul are multiple  utilizări comerciale şi industriale. Oxidul de zinc este utilizat în principal ca pigment alb, în industria cauciucului, 
în industriile materialelor plastice, hârtiei şi celulozei, dar şi în industria farmaceutică si cosmetică. În procesul de zincare termică, la 
suprafaţa băilor de zincare se formează cenuşa de zinc, ce reprezintă o valoroasă sursă secundară de zinc datorită conţinutului de 
zinc total de aproximativ 80%. Această cenuşă este considerată, de majoritatea intreprinzătorilor de profil, ca fiind un deşeu. În 
această lucrare se prezintă studii privind obţinerea oxidului de zinc de puritate înaltă din cenuşa de zinc.   
 

ABSTRACT 
Zinc has a lot of commercials and industrials uses. The zinc oxide is used in most of the cases as with pigment; it is used in the 
rubber industry, in the industries of plastic materials, papers and cellulose, but also in the pharmaceutical and cosmetic industry.  In 
the hot dip galvanizing process, at the top of the zinc bath, results the zinc ash, which represent a valuable secondary source of zinc 
because of his content of total zinc of about 80%. This ash is considered, by the most of the profile enterprising, as being a waste. In 
this paper was made studies regarding the obtaining of the high purity zinc oxide from zinc ash.  
 
Cuvinte cheie: cenuşă de zinc, oxid de zinc, extracţie, recuperare, valorificare 

Keywords: zinc ash, zinc oxide, extraction, recover, capitalization 

 
1. INTRODUCERE 

Zincul este cel de al 25-lea dintre cele mai comune 
elemente naturale ale scoarţei terestre şi o inerentă parte a 
mediului nostru înconjurător. Zincul nu este prezent doar 
în roci şi sol; el este, de asemenea, prezent în aer, apă şi 
biosferă [1, 2]. Zincul este un element esenţial pentru toate 
vieţuitoarele de la om până la cele mai mici 
microorganisme [1, 2]. Zincul este al 4-lea dintre cele mai 
des utilizate elemente, după fier, aluminiu şi cupru, şi are 
multiple  utilizări comerciale şi industriale.  

Albul de zinc folosit în prezent ca pigment a fost 
cunoscut încă din antichitate, de către greci, care l-au 
folosit şi ca medicament.  

Culoarea albului de zinc, în lipsa impurităţilor de 
cadmiu şi plumb, este albă, la încălzire trece în galben, iar 
la răcire devine din nou albă. Prezenţa impurităţilor de 
sulfură de cadmiu produce nuanţă gălbuie, iar sulfura de 
plumb, nuanţe gri-albăstrui spre gri închis. Datorită 
prezenţei oxidului de zinc, în cazul lianţilor cu indice de 
aciditate prea ridicat rezultă îngroşări şi gelifieri. Datorită 
acestei acitivităţi, în unele tipuri de vopsele albul de zinc 
se introduce cu rol de antidepozant. Caracterul bazic al 
albului de zinc se dovedeşte prin formarea săpunurilor cu 
acizi graşi. Acest caracter se valorifică şi în compoziţia 
nitroemailurilor [3]. 

În general, în peliculele aplicate la exterior, albul de 
zinc prezintă un efect protector împotriva razelor 
ultraviolete şi prelungeşte durata de viaţă a peliculelor 
deoarece absoarbe şi transformă razele ultraviolete în 
lumină vizibilă. Sărurile de zinc influenţează uscarea şi 
duritatea peliculelor în sens pozitiv. La sicativarea 
vopselelor pigmentate cu alb de zinc se utilizează săruri de 
cobalt şi se evită utilizarea sicativilor de mangan, care 
accentuează îngălbenirea peliculelor albe. În cazul 
vopselelor anticorozive, albul de zinc se utilizează 
împreună cu pigmenţi de plumb şi oxid roşu de fier [3].  

Albul de zinc se utilizează în cantităţi mari în industria 
cauciucului. Cantităţi considerabile de alb de zinc se 
folosesc în industriile materialelor plastice, hârtiei şi 
celulozei, textilă, în ceruri, chituri, pudre şi produse 
cosmetice, precum şi la fabricarea pigmenţilor (cromaţi de 
zinc). Prin calcinarea amestecului de oxid de zinc cu oxizi 
ai metalelor bivalente ca FeO, CoO, MnO, rezultă 
pigmenţi de nuanţe diferite [3]. 

Zincul, la fel ca şi celelalte metale, este pe deplin 
reciclabil. El poate fi recilcat fără a-şi pierde proprietăţile 
fizice şi chimice. În prezent, aproximativ 70% din zincul 
produs provine din zăcăminte şi 30% din zinc reciclabil 
sau zinc secundar [4-13]. 

Gradul de reciclare este în creştere odată cu progresul 
tehnologiei de producţie a zincului şi odată cu dezvoltarea 
tehnologiilor de reciclare a zincului. În figura 1 este 
prezentat circuitul deşerurilor de zinc.  

  

 
Fig. 1. Circuitul deşeurilor de zinc. 

Rebut total 

Zinc secundar 

Zinc topit 

Minereu   

cu zinc 

Produs 

de zinc 

Materiale 

scoase din uz 

Procesarea 

rebuturilor 



CALITATE – MEDIU 

Buletinul AGIR nr. 1-2/2008 ● ianuarie-iunie 68 

Astăzi, peste 80% din zincul disponibil pentru recilcare 
este recuperat şi reciclat. 

Cenuşa de zinc rezultată în procesul de zincare termică 
reprezintă o valoroasă sursă secundară de zinc. 

În această lucrare s-au efectuat studii privind obţinerea 
oxidului de zinc din cenuşa de zinc rezultată în procesul de 
zincare termică. 

2. MODUL DE LUCRU 

Cenuşa de zinc rezultată a fost separată în patru 
fracţiuni, în funcţie de gramulotermie: I, < 0,315 mm; II, 
0,315 – 1,25 mm; III, 1,25 – 2 mm; IV, 2 – 6,3 mm. 
Cenuşa separată în fracţiuni a fost analizată în vederea 
stabilirii compoziţiei iniţiale de ioni metalici. Pentru 
aducerea în soluţie a cenuşii, aceasta a fost mineralizată, o 
cantitate bine definită de cenuşă (3g) a fost tratată la cald, 
cu amestec de HCl şi HNO3 în raport 3:1 până când masa 
de reacţie a ajuns la sec. Apoi, proba a fost filtrată şi adusă 
în balon de 100 ml, din care au fost analizate 
concentraţiile ionilor metalici. Concentraţia ionilor de zinc 
a fost determinată prin titrare cu EDTA, iar a ionilor 
metalici de fier, plumb şi calciu, prin spectrofotometrie de 
absorbţie atomică, utilizându-se un spectrofotometru 
VARIAN SpectrAA 110. 

Pentru extracţia ionilor de zinc din cenuşă s-a utilizat 

cantitatea stoechiometrică necesară     într-un volum bine 

determinat (50 ml) de H2SO4 de diferite concentraţii (5, 

7,5, 10, 12,5, 15 şi 20 %), la un timp de contact de 30 

minute, utilizându-se diferite rapoarte L:S (1:1, 1,05:1, 

1,1:1, 1,15:1, 1,2:1). După scurgerea timpului de contact, 

 

probele au fost filtrate, iar în soluţia obţinută în urma 

extracţiei concentraţiile ionilor metalici au fost determina-

te prin aceleaşi metode menţionate anterior. 

Pentru determinarea condiţiilor optime de extracţie a 

ionilor metalici din cenuşă s-a determinat dependenţa 

concentraţiei ionilor metalici extraşi în funcţie de 

fracţiunea cenuşii, de concentraţia acidului utilizat şi de 

raportul L:S. 

După obţinerea soluţiilor în urma extractiei, s-a urmărit 

îndepartarea ionilor de fier din acestea. Aceasta s-a re-

alizat prin oxidarea lor de la Fe
2+

 la Fe
3+

 prin introducerea 

câtorva picături de apă oxigenată, apoi pH-ul soluţiilor 

a fost mărit până la aproximativ 5 prin introducere de 

ZnO, iar ionii de Fe
3+

 precipitaţi au fost îndepartaţi prin 

filtrare.  

pH-ul soluţiilor s-a determinat utilizându-se un  

pH-metru Denver 250.  

Soluţia de ZnSO4 a fost cristalizată, în vederea obţinerii 

sării de sulfat de zinc, la 105˚C. Produsul obţinut a fost 

supus analizei chimice şi analizei termogravimetrice. 

După ce s-a determinat temperatura necesară calcinării 

sulfatului de zinc pentru a se obţine oxidul de zinc, acesta 

a fost calcinat la temperatura respectivă, iar oxidul de zinc 

obţinut a fost din nou supus analizei chimice. 

3. REZULTATE ŞI DISCUŢII 

Compoziţia cenuşii. Datele experimentale privind 

compoziţia iniţială a cenuşii separate în cele 4 fracţiuni 

sunt prezentate în tabelul 1. 

Tabelul 1. Compoziţia iniţială a cenuşii 

 

Fracţiunea 

Concentraţia ionilor metalici [%] 

Zn Fe Ca Pb 

I 78,0 0,51 0,07 1,25 

II 85,8 0,51 0,08 2,38 

III 86,2 0,52 0,10 2,27 

IV 89,4 0,53 0,13 2,04 

 
Compoziţia cenuşii este asemǎnǎtoare la toate cele 

4 fracţiuni, existând doar o creştere nesemnificativă a con-

centraţiei ionilor de zinc odatǎ cu creşterea dimensiunilor 

particulelor cenuşii. 

Studiile experimentale arată că odată cu creşterea 

dimensiunii particulelor cenuşii, scade concentraţia ionilor 

metalici extraşi. O dată cu creşterea concentraţiei H2SO4 

creşte concentraţia ionilor de zinc şi fier şi scade con-

centraţia ionilor de plumb şi calciu datorită formării 

sărurilor de sulfat de plumb şi sulfat de calciu, ce sunt 

precipitate greu solubile.  

Astfel, se consideră concentraţia optimă a acidului sul-

furic pentru extracţia ionilor metalici din cenuşă cea de 20 %. 

Cercetările experimentale privind dependenţa concen-

traţiei ionilor metalici extraşi de fracţiunea cenuşii şi 

raportul L:S, în cazul utilizării pentru extracţie a soluţie 

20%  H2SO4, la un timp de contact de 30 minute, arată că, 

în cazul ionilor metalici extraşi, concentraţia acestora 

scade, atât cu creşterea dimensiuni particulelor cenuşii, cât 

şi cu creşterea raportului L:S. Astfel, nu se justifică 

utilizarea în exces a soluţiei de acid sulfuric şi considerăm 

raportul optim L:S cel de 1:1. Concentraţia ionilor metalici 

extraşi scade cu creşterea dimensiunii particulelor cenuşii 

deoarece, în cazul particulelor de dimensiuni mai mari, 

suprafaţa de contact este mai mică; astfel, considerăm 

fracţiunea optimă a cenuşii cea mai mică de 0,315 mm. 

Soluţia de sulfat de zinc obţinută în condiţiile optime a 
fost tratată cu apă oxigenată pentru oxidarea ionilor de fier 
de la Fe

2+
 la Fe

3+
, apoi cu ZnO pentru mărirea pH-ului 

soluţiei, astfel încât ionii Fe
3+

 să precipite şi să fie 
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îndepărtaţi prin filtrare. Gradul de eliminare a ionilor de 
fier din soluţie a fost de 100%. 

Analiza chimică  a sulfatului de zinc. Soluţia de sulfat 
de zinc obţinută după îndepărtarea fierului din soluţia 
rezultată în urma extracţiei zincului din cenuşă cu acid 
sulfuric, în condiţiile optime stabilite, a fost supusă 
cristalizării la 105˚C în vederea formării cristalelor de sulfat 
de zinc. Produsul obţinut în urma cristalizării a fost supus 
studiului chimic şi studiului termogravimetric. Datele 
experimentale privind compoziţia chimică a produsului sunt 
prezentate în tabelul 2. 
 

Tabelul 2. Compoziţia produsului obţinut 

Zn [%] SO4
2-

 [%] Impurităţi [%] 

24 35 < 0,01 % 

 
Din datele experimentale prezentate şi prelucrarea 

acestora se observă că, se obţine sulfatul de zinc cristalizat 
cu 6 molecule de H2O de puritate 99,9 % (ZnSO4·6H2O). 

Analiza chimică al oxidului de zinc. Sulfatul de zinc 

obţinut a fost calcinat la temperatura de 900 °C, timp de o 

oră, în vederea obţinerii oxidului de zinc. Datele 

experimentale privind compoziţia chimică a produsului 

obţinut prin calcinarea sulfatului de zinc sunt prezentate în 

tabelul 3.  

 
Tabelul 3. Compoziţia produsului obţinut 

Zn
2+

, % Impurităţi, % 

80,1 <0,01 

 
Din datele experimentale prezentate şi prelucrarea lor 

se observă că se obţine un oxid de zinc de puritate 99,9%, 

ce poate fi utilizat sub formă de pigment alb de zinc. 

 

Schema procesului tehnologic. Pe baza datelor experi-

mentale s-a propus o schemă tehnologică de recuperare şi 

valorificare a zincului din cenuşa de zinc prin extracţie cu 

soluţie de acid sulfuric, prezentată în figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Fig. 2. Schema tehnologică a procesului de recuperare şi valorificare 

a zincului din cenuşă. 
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4. CONCLUZII 

Din datele experimentale se observă că cenuşa de zinc 

rezultată în băile de zincare termică este o sursă secundară 

importantă de zinc.  

S-au stabilit condiţiile optime de extracţie a ionilor 

metalici din cenuşă utilizând soluţie de H2SO4. Acestea 

sunt: 

- fracţiunea cenuşii, < 0,315 mm; 

- concentraţia acidului, 20%; 

- raportul L:S, 1:1. 

Din soluţia de sulfat de zinc a fost separată prin 

cristalizate la 105˚C, sarea respectivă. În urma studiului 

chimic se observă că se obţine sulfatul de zinc hidratat cu 

6 molecule de apă (ZnSO4·6H2O). Prin calcinarea la 900 °C a 

sulfatului de zinc obţinut se obţine oxid de zinc de puritate 

99,9 %. 

Pe baza datelor experimentale s-a propus schema 

tehnologică de recuperare şi valorificare a zincului din 

cenuşa de zinc. 
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