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REZUMAT 
Aproximativ 47 % din producţia mondială de zinc este utilizată în procesele de zincare. În procesul de zincare termică rezultă o serie 
de deşeuri cu un conţinut ridicat de zinc: drojdia de zinc, cenuşa de zinc etc. Gradul de reciclare al acestor deşeuri este într-o 
continuă creştere, odată cu progresul tehnologiei de obţinere a zincului, respectiv odată cu dezvoltarea tehnologiilor de reciclare a 
zincului. SC BERG BANAT SRL este o societate preocupată de valorificarea acestor deşeuri de foarte mulţi ani, asigurând procesarea 
acestora, reducerea consumului de materii prime şi protecţia mediului. În această lucrare sunt prezentate o serie de rezultate 
obţinute în urma procesării deşeurilor de drojdie de zinc şi cenuşă de zinc sub formă de zinc metalic utilizat în procesul de zincare 
termică sau la obţinerea oxidului de zinc. 
 
ABSTRACT 
About 47% from the global zinc production is used in the zinc coating processes. In the process of hot – dip galvanisation results a 
series of wastes with a higher content of zinc: zinc sediment and ash. The recycle degree of these wastes is in continues increasing 
with the technology improvement of the zinc obtaining, respective with the zinc recycling technologies development. SC BERG 
BANAT SRL is a society concerned with the capitalisation of these wastes for many years, assuring their processing, reduction of the 
prime material consume and environmental protection. In this paper is presented a series of the obtained results after the processing of 
the zinc sediment and ash under metallic zinc used in the hot-dip galvanisation process and to the obtaining of zinc oxide.  
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1. INTRODUCERE 

Zincul are culoarea alb-albăstrui şi următoarele 

caracteristici fizice: numărul atomic 30, greutatea atomică 

65,38, punctul de topire 419,4°C, punctul de fierbere 

905,7°C, greutatea specifică 7,1 g/cm
3
 şi duritatea  

2,5 după scara Mohs. 

Zincul este un element greu, având greutatea specifică 

cuprinsă între 6,9 şi 7,2 g/cm
3
, în funcţie de viteza de 

răcire a metalului topit şi de mărimea cristalelor formate. 

Greutatea  specifică   a  zincului lichid la temperatura de 

topire este de 6,86 g/cm
3
.  

Căldura specifică a zincului în stare solidă, la 18
°
C, 

este de 0,094 cal/g·°C, iar în stare topită 0,122 cal/g·°C.  

Zincul este maleabil la temperatura de 100...150°C, 

putând fi laminat în foiţe subţiri până la 0,053 mm 

grosime, şi este casant la temperatura normală. Încălzit 

puternic, zincul arde cu flacără luminoasă şi produce un 

fum alb de oxid de zinc. La temperatura obişnuită, în aer şi 

în apă este atacat şi îşi pierde culoare formându-se la 

suprafaţa sa o peliculă de carbonat bazic de zinc, 

ZnCO3·3Zn(OH)2, de culoarea cenuşie. Această peliculă 

constituie un strat protector care împiedică atacarea mai 

departe a metalului. 

În combinaţiile sale, zincul este bivalent. Zincul metalic 

este atacat uşor de acizii sulfuric, clorhidric şi azotic, formând 

sărurile respective, şi pune în libertate hidrogenul. 

În natură se găseşte combinat sub formă de minereuri, 

ca blenda (ZnS), calamina (Zn2SiO4 H2O), smithsonitul 

(ZnCO3), wielenitul (Zn2SiO4). La temperatură de peste 

200 
o
C este atât de casant încât poate fi transformat uşor în 

pulbere. 

Zincul se obţine din minereuri prin prăjire şi reducere 

cu cărbune sau pe cale electrolitică. 

Minereurile de zinc conţin, în medie, 2 – 13% Zn, alături 

de alte metale (plumb, cupru, aur, argint, stibiu, cadmiu, 

staniu ş.a.) 

 

Utilizările zincului. Datorită rezistenţei sale mari la 

acţiunea agenţilor atmosferici, precum şi a maleabilităţii 

sale, zincul are multe utilizări în industrie. Se foloseşte în 

industria metalurgică drept element de aliere; în industria 

chimică, drept reducător şi pentru obţinerea oxidului de 

zinc; în industria electrotehnică, drept catod pentru 

elementele galvanice. Cele mai mari cantităţi de zinc se 

folosesc pentru protecţia anticorozivă a produselor din oţel 

şi fontă, asigurând o bună rezistenţă prin dublul său efect 

protector (fizic şi chimic).  

Zincul ca şi plumbul, în diferite combinaţii chimice şi 

aliaje sub formă de pigmenţi, este utilizat în construcţii 

pentru vopsire, iar sub alte forme, în industria textilă, în 

lucrările tipografice, în medicină etc. Combinaţile zincului 

cu cea mai largă utilizare industrială sunt: oxidul de zinc, 

sulfatul de zinc, ferocianura de zinc, galatul de zinc, 

stearatul de zinc, sulfura de zinc, tetraoxicromatul de zinc. 

Zincul mai are utilizări şi sub forma unor compuşi 

organici, ca dimetil-zincul şi dietil-zincul. 
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Fig. 1. Producţia mondială de zinc. 
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Fig. 2. Utilizările zincului în diverse industrii. 

2. MATERIALE ŞI METODE 

Echipament. Spectrofotometru de absorbţie atomică 

VARIAN SpectrAA 110. 

Modul de lucru. Analiza plumbului s-a efectuat 

conform STAS 1818/2-75, analiza fierului conform STAS 

1818/4-84, iar analiza cuprului conform STAS 1818/3-75. 

Toate elementele au fost analizate prin spectrometrie de 

absorbţie în flacără (FAAS). 

3. REZULTATE ŞI DISCUŢII 

Din deşeurile de zinc – cenuşă de zinc şi drojdie de 

zinc – zincul este recuperat prin distilare.  

Analiza chimică a deşeului cenuşă de zinc este 

prezentată în tabelul 1, cea a drojdiei de zinc, în tabelul 2, 

iar a zincului obţinut, în tabelul 3. 

Zincul obţinut corespunde zincului categoria a II-a. 

Acesta este utilizat la zincarea termică sau la obţinerea 

oxidului de zinc. 
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Tabelul 1. Compoziţia chimică a cenuşii de zinc, fracţiunea sub 2 mm 

Parametrul Concentraţia [%] Observaţii 

Zinc metalic  28,3 ± 4 exprimat ca Zn 

ZnO 61,8 ± 6 exprimat ca ZnO 

Plumb total  5,0 ± 1 exprimat ca Pb 

Fier total  4,1 ± 2 exprimat ca Fe 

Cupru total  0,04 ± 0,01 exprimat ca Cu 

Nichel total  0,02 ± 0,01 exprimat ca Ni 

Cadmiu total  sub 0,001 exprimat ca Cd 

Crom total  sub 0,001 exprimat ca Cr 

Argint total  sub 0,001 exprimat ca Ag 

Alte impurităţi  diferenţa  

 

Tabelul 2. Compoziţia chimică a drojdiei de zinc 

Parametrul Concentraţia [%] Observaţii 

Zinc  93,5 ± 4 exprimat ca Zn 

Plumb  0,9 ± 1 exprimat ca Pb 

Fier  4,7 ± 2 exprimat ca Fe 

Cupru  0,004 ± 0,002 exprimat ca Cu 

Mangan  0,01 ± 0,01 exprimat ca Mn 

Alte impurităţi  diferenţa  

 

Tabelul 3. Compoziţia chimică a zincului obţinut 

Parametrul Concentraţia [%] Observaţii 

Zinc  99,0 ± 0,4  

Plumb 0,63 ± 0,1 STAS 1818/2-75 

Fier 0,23 ± 0,1 STAS 1818/4-84 

Cupru 0,013 ± 0,002 STAS 1818/3-75 

Mangan sub 0,001  

Alte impurităţi  diferenţa  

 
Pentru obţinerea zincului din deşeuri cu un conţinut 

ridicat de ZnO, acesta trebuie redus din aglomerat cu C şi 

CO, la temperaturi înalte (1200 – 1400°C), zincul obţinut 

fiind în stare de vapori. Reacţiile chimice principale care 

au loc sunt de forma: 

ZnO + C → CO + Zn(vap) – 55,640 cal 

ZnO + CO → CO2 + Zn(vap) – 16,760 cal 

CO2 + C ↔ 2CO – 38,880 cal 

4. CONCLUZII 

Valorificarea deşeurilor de zinc – cenuşă de zinc şi drojdie 

de zinc – permite recuperarea zincului, obţinându-se un zinc de 

calitatea a II-a. Acesta poate fi utilizat în procesul de zincare 

termică sau la obţinerea oxidului de zinc. Acest procedeu 

permite valorificarea unor importante cantităţi de deşeuri, 

reducerea cantităţilor de materii prime şi protecţia mediului. 
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