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REZUMAT. Problema valorificării unor reziduuri industriale pentru obţinerea îngrăşămintelor cu microelemente este de strictă 
actualitate în condiţiile crizei de energie şi de materii prime. Astfel în lucrarea de faţǎ s-au efectuat studii privind stabilirea condiţiilor 
optime ale proceselor de recuperare a ionilor metalici din catalizatorii uzaţi proveniţi de la conversia oxidului de carbon, în scopul 
revalorificǎrii acestora sub formǎ de microelemente în procesul de obţinere a fosfaţilor de amoniu cu zinc şi cupru, în vederea 
utilizării lor ca îngrăşăminte solide de tipul NP cu microelemente. 
 

Cuvinte cheie: recuperarea metalelor, catalizator uzat, îngraşǎminte NP cu microelemente. 
 
ABSTRACT. The problem of industrial residues reuse for obtaining of fertilizers with microelements is of close actuality în conditions 
of the energy and prime material crisis. In the present paper we made studies regarding the establishment of the optimum 
condition of the recover processes of the metals ions from waste catalysts resulted from carbon oxide conversion, în the purpose of 
their reuse under microelements form în the obtaining process of ammonium phosphate with zinc and copper, în the view of their 
using as solid fertilizers of NP type with microelements. 
 

Keywords: metals recover, waste catalysts, NP fertilizers with microelements. 
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1. INTRODUCERE 

Ţinând seama de ritmul rapid în care se dezvoltă 
industria, de introducere tot mai accentuată în viaţa 
noastră a elementelor civilizaţiei moderne, o problemă 
de importanţă vitală este protejarea mediului înconjură-
tor. Sunt necesare măsuri riguroase pentru combaterea 
noxelor industriale, preîntâmpinarea poluării apelor şi 
aerului, protecţia pădurilor şi a locurilor considerate 
monumente ale naturii. 

În acest sens, prelucrarea reziduurilor are un rol 
important la rezolvarea problemelor legate de protecţia 
mediului înconjurător. Ea reprezintă ultima verigă din 
lanţul proceselor de producţie. Sunt prevăzute concepte 
pentru dezafectare, în care reziduurile sunt evitate sau 
valorificate astfel încât rămâne numai un rest care 
trebuie prelucrat [66]. 

În acelaşi timp, ajunsă la o dezvoltare tehnică şi 
tehnologică neîntrezărită cu ani în urmă, omenirea s-a 
văzut deodată pusă în faţa unei situaţii deosebit de 
dificile: rezerva limitată de materii prime disponibile şi 
exploatabile prin tehnologiile cunoscute. 

Căile de depăşire a acestei crize s-au impus de la 
sine: reconsiderarea resurselor de materii prime pe baza 
perfecţionării tehnologiilor de extracţie convenţionale şi 
stabilirii de noi tehnologii, pentru a face exploatabile şi 
resursele mai demult neglijate, intensificarea cercetă-
rilor pentru descoperirea de noi resurse, reintroducerea 
în circuitului economic a materialelor refolosibile. 

Marea majoritate a materialelor refolosibile, nu se 
pot utiliza direct în forma în care au fost colectate. Ca 
urmare, acestea sunt doar potenţial refolosibile. Trans-
formarea lor în materiale direct refolosibile necesită o 
prelucrare tehnologică adecvată, care să le confere 
valoare. Doar în urma acestei valorificări, materialul 
potenţial refolosibil este transformat în direct refolo-
sibil, care poate fi chiar un produs utilizabil ca atare, 
sau sub formă de materie primă sau semifabricat. Sub 
aceste forme, materialul refolosibil este reintrodus în 
circuitul economic, alături sau în locul altor produse, 
materii prime sau semifabricate similare, dar provenite 
din resurse primare [66, 67]. 

Problema valorificării unor reziduuri industriale pen-
tru obţinerea îngrăşămintelor cu microelemente este de 
strictă actualitate în condiţiile crizei de energie şi de 
materii prime. 

Mult timp, aplicarea îngrăşămintelor cu microele-
mente era considerată doar un remediu împotriva 
bolilor plantelor, ştiind că microelementele au un rol 
specific complex şi esenţial în metabolismul organisme-
lor vii. Astăzi, însă, se consideră această aplicare ca un 
mijloc eficace de creştere a randamentului recoltelor. 

În acelaşi timp, volumul fizic al îngrăşămintelor cu 
microelemente este mai redus decât cel al îngrăşă-
mintelor chimice convenţionale. 

În alegerea sursei de microelemente, trebuie să se 
ţină seama de doi factori; natural şi economic, respectiv 
disponibilitatea şi costul sursei respective. Având în 
vedere acest lucru, nu este recomandabilă utilizarea 
sărurilor, fiind preferabilă folosirea unor deşeuri indus-
triale (solide, soluţii, ape reziduale). Recuperarea şi 
valorificarea acestor deşeuri au efecte benefice atât 
economice cât şi de protecţie a mediului înconjurător. 

Astfel în lucrarea de faţǎ s-au efectuat studii privind 
stabilirea condiţiilor optime ale proceselor de recupera-
re a ionilor metalici din catalizatorii uzaţi proveniţi de 
la conversia oxidului de carbon, în scopul revalorificǎrii 
acestora sub formǎ de microelemente în procesul de 
obţinere a fosfaţilor de amoniu cu zinc şi cupru, în 
vederea utilizării lor ca îngrăşăminte solide de tipul NP 
cu microelemente. 

2. MATERIALE ŞI METODE 

Catalizatorul uzat a fost separat pe patru fracţiuni: 
I < 0,5 mm, II = 0,5 – 1 mm,  III = 1 – 2 mm, IV = 2 – 
4 mm. Catalizatorul separat pe fracţiuni a fost analizat 
în vederea stabilirii compoziţiei iniţiale în ioni metalici. 

Pentru extracţia ionilor metalici s-au luat cantitǎţi 
stoechiometrice de catalizator uzat, care au fost supuse 
agitǎrii  într-un volum bine determinat de H2SO4 (20 ml),  
de diferite concentraţii (5, 10, 15, 20 şi 30 %), timpi 
diferiţi (2,5; 5; 7,5; 10; 12,5; 15; 30; 45; 60 minute) şi 
cu viteze de agitare diferite (200, 400, 600 şi 800 
rotaţii/minut) utilizând un agitator cu tijǎ de sticlă. 
După agitare, probele au fost filtrate, iar din soluţie 
s-au determinat concentraţiile ionilor metalici prin 
spectrofotonmetrie de absorbţie atomicǎ utilizând un 
spectrofotometru VARIAN SpectrAA 110. 

Pentru stabilirea condiţiilor optime de extracţie a 
ionilor metalici din catalizator, s-a urmărit dependenţa 
concentraţiei ionilor metalici extraşi de concentraţia 
acidului sulfuric utilizat, de fracţiunea catalizatorului, 
de timpul de agitare şi de viteza de agitare. 

3. REZULTATE ŞI DISCUŢII 

Datele experimentale privind compoziţia cataliza-
torului uzat, separat pe cele patru fracţiuni, sunt 
prezentate în tabelul 1. 

Din datele experimentale se observă că pentru toate 
cele patru fracţiuni ale catalizatorului uzat compoziţia 
în ioni metalici este asemănătoare. 
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Tabelul 1. Compoziţia catalizatorului uzat 
 

Fracţiunea 
catalizatorului 

Concentraţia ionilor metalici, % 
Zn2+ Cu2+ 

I 20,7 31,8 
II 21,4 32,5 
III 21,8 36,4 
IV 21,9 39,6 

 
Tabelul 2. Dependenţa concentraţiei zincului extras de concentraţia 

H2SO4 şi fracţiunea catalizatorului, la 15 min. şi 600 rot./min. 
 

Fracţiunea 
catalizatorului 

Concentraţia H2SO4, % 
5 10 15 20 30 

Concentraţia Zn2+ extras, g/L 
I 12,4 13,8 14,7 15,5 16,8 
II 11,9 13,2 14,2 15,4 16,7 
III 10,5 12,2 13,1 14,1 16,0 
IV 8,76 10,5 12,2 13,3 15,8 

 
Tabelul 3. Dependenţa concentraţiei cuprului extras de concentraţia 

H2SO4 şi fracţiunea catalizatorului, la 15 min. şi 600 rot./min. 
 

Fracţiunea 
catalizatorului 

Concentraţia H2SO4, % 
5 10 15 20 30 

Concentraţia Cu2+ extras, g/L 
I 18,8 21,0 22,5 23,7 25,6 
II 17,9 20,5 21,6 23,0 24,9 
III 17,1 20,0 21,3 22,4 24,3 
IV 15,7 18,8 21,1 22,3 24,1 

 
Datele experimentale privind dependenţa concentraţiei 

ionilor metalici extraşi, de concentraţia H2SO4 utilizat şi 
fracţiunea catalizatorului, la timpul de agitare de 15 mi-
nute şi viteza de agitare de 600 rotaţii/minut, sunt 
prezentate în tabelele 2 şi 3. 

Din datele experimentale se observǎ cǎ, concentraţia 
ionilor de zinc şi cupru, scade cu creşterea dimensiunii 
particulelor catalizatorului şi creşte cu creşterea 
concentraţiei H2SO4 utilizat. Se obţine pentru fracţiunea 
I o concentraţie maximă extrasă a zincului de 16,8 g/L, 
iar a cuprului de 25,6 g/L. 

Datele experimentale privind dependenţa concentraţiei 
ionilor de zinc şi cupru extraşi de timpul de agitare, 
pentru fracţiunea < 0,5 mm şi H2SO4 30%, sunt pre-
zentate în tabelul 4. 

Concentraţia ionilor de zinc şi cupru extraşi creşte 
cu creşterea vitezei de agitare până la atingerea vitezei 
de 600 rot/min, după care mărirea vitezei de agitare nu 
influenţează procesul de extracţie al ionilor metalici. 

Astfel condiţiile optime de extracţie a ionilor de zinc 
şi cupru din catalizatorul uzat sunt: fracţiunea catali-
zatorului uzat  < 0,5 mm; concentraţia acidului sulfuric 
30%; timpul de agitare 15 minute; viteza de agitare 
600 rot/min. 

Tabelul 4. Dependenţa concentraţiei ionilor metalici extraşi de 
timpul de agitare, pentru fracţiunea < 0,5 mm şi H2SO4 30% 

 
Timpul de 

agitare, min 
Concentraţia Zn2+ 

extras, g/L 
Concentraţia Cu2+ 

extras, g/L 
2,5 14,8 22,4 
5 15,1 23,1 

7,5 15,7 23,8 
10 16,3 24,6 

12,5 16,7 25,3 
15 16,8 25,6 
30 16,7 25,6 
45 16,8 25,7 
60 16,9 25,8 

 
Concentraţia ionilor metalici extraşi creşte cu creşte-

rea timpului de agitare până la 15 minute, după care 
extracţia nu este influenţată de timpul de agitare. 

Datele experimentale privind dependenţa concentra-
ţiei ionilor metalici extraşi, de viteza de agitare, pentru 
fracţiunea I, concentraţia H2SO4 de 30% şi 15 min, sunt 
prezentate în tabelul 5. 

 
Tabelul 5. Dependenţa concentraţiei ionilor metalici extraşi de 
viteza de agitare, pentru  fracţiunea I, H2SO4 30% şi 15 min. 

 
Viteza de agitare, 

rot./min. 
Concentraţia Zn2+ 

extras, g/L 
Concentraţia Cu2+ 

extras, g/L 
200 15,9 23,8 
400 16,5 25,4 
600 16,8 25,6 
800 16,8 25,5 

 
Aceastǎ soluţie a fost utilizatǎ ca sursǎ de micro-

elemente în vederea obţinerii îngrǎşǎmintelor de tipul 
fosfaţi de metal de amoniu. 

În acest sens, soluţia obţinutǎ în urma extracţiei a 
fost tratatǎ cu un volum bine definit de fosfat diamonia-
cal de concentraţie 0,5 mol/L, astfel încât raportul  
Me2+:P=1:1, apoi masa de reacţie a fost neutralizată cu 
soluţie amoniacalǎ, pânǎ la atingerea valorii pH = 6. 
Procesul de neutralizare a fost realizat la 60°C. 

Precipitatul obţinut în urma neutralizǎrii a fost 
separat prin filtrare şi analizat în vederea stabilirii com-
poziţiei chimice. 

Datele experimentale privind compoziţia chimicǎ a 
produsului solid obţinut este prezentat în tabelul 6. 
 

Tabelul 6. Compoziţia chimică a produsului solid obţinut 
 

Compoziţia chimicǎ 
N P Zn2+ Cu2+ 

7,48 15,4 22,5 13,7 
 

Din datele experimentale şi prelucrarea acestora se 
observǎ cǎ, ionii metalici extraşi din catalizatorul uzat 
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provenit de la converisa CO pot fi valorificaţi sub formǎ 
de fosfat de metal amoniu, produsul solid obţinut fiind 
un amestec de 60% fosfat de zinc-amoniu cu 40% fosfat 
de cupru amoniu. 

Pe baza datelor experimentale s-a propus urmǎtoarea 
schemǎ tehnologicǎ de valorificare a zincului şi 
cuprului din catalizatorul uzat provenit de la conversia 
CO sub formǎ de microelemente în obţinerea fosfaţilor 
de metal amoniu (fig. 1). 
 

(NH4)2HPO4 

H2SO4 
Catalizator uzat 

EXTRACŢIA IONILOR METALICI 

FILTRARE 
Reziduu cu 

conţinut de ioni 
metalici 
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ZnSO4 şi CuSO4 

AMESTECARE 

NEUTRALIZARE 

NH3 

DECANTARE 

FILTRARE 

produs umed 

USCARE 

H2O 

amestec fosfat de metal-amoniu 
cu microelementele cupru şi 

zinc 

soluţie

UTILIZARE

 
 

Fig. 1. Schema tehnologicǎ de recuperare şi valorificare a zincului şi 
cuprului din  catalizatorul uzat provenit de la conversia CO. 

 
Se poate constata cǎ zincul şi cuprul pot fi recuperaţi 

prin extracţie cu acid sulfuric. În urma extracţiei se obţine 
un reziduu cu conţinut de ioni metalici şi o soluţie ce 
conţine amestec de ZnSO4 şi CuSO4. Soluţia de sulfaţi 
obţinutǎ este tratatǎ cu fosfat diamoniacal. Masa de reacţie 
obţinutǎ este apoi neutralizatǎ cu soluţie amoniacalǎ. 

Dupǎ un timp de reacţie determinat, masa de reacţie 
este supusǎ unui proces de decantare. Faza lichidǎ limpede 
se separǎ, iar precipitatul se supune procesului de filtrare. 

Soluţiile obţinute la decantare şi filtrare pot fi 
folosite ca sursă de cupru şi zinc suplimentar, respectiv 
folosite în alte scopuri (îngrăşăminte lichide). 

Produsul umed rezultat la filtrare este supus uscǎrii. 
Produsul uscat constituie amestecul de fosfaţi de metal 
amoniu, acesta putând fi utilizat sub formǎ de îngrǎşǎ-
mânt cu microelemente. 

Acest proces tehnologic nepoluant, asigurǎ o recupe-
rare avansatǎ a cationilor (Zn2+ şi Cu2+), din catalizatorul 
uzat provenit de la conversia CO sub forma unor 
produşi valoroşi de tipul fosfaţilor de metal amoniu. 
Procesul asigurǎ în acelaşi timp şi o protecţie cores-
punzǎtoare a mediului înconjurǎtor. 

4. CONCLUZII 

Se observǎ cǎ procesul de extracţie al ionilor de zinc 
şi cupru din catalizatorii uzaţi este influenţat de parame-
trii de lucru: concentraţia acidului sulfuric, fracţiunea 
catalizatorului, timpul de agitare şi viteza de agitare. 

Condiţiile optime de extracţie a ionilor de zinc şi 
cupru din catalizatorul uzat sunt: 

–  fracţiunea catalizatorului uzat   < 0,5 mm; 
–  concentraţia acidului sulfuric 30%; 
–  timpul de agitare 15 minute; 
–  viteza de agitare 600 rot/min. 
Soluţia obţinutǎ în urma extracţiei a fost tratatǎ cu 

fosfat diamoniacal în vederea obtinerii fosfaţilor de metal 
amoniu. Produsul solid obţinut a fost supus analizei 
chimice şi se observǎ cǎ se obţine un amestec de 60% 
fosfat de zinc-amoniu cu 40% fosfat de cupru amoniu. 

Pe baza datelor experimentale s-a propus o schemǎ 
tehnologicǎ nepoluantǎ de recuperare şi valorificare a 
zincului şi cuprului din catalizatorul uzat provenit de la 
conversia CO. 
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