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REZUMAT. Sursele secundare de metale se împart în două clase: deşeuri noi şi deşeuri vechi. Prima clasă se referă la deşeurile 
metalice generate în timpul unui proces industrial, fie de la producătorii de metale, fie din fabricile ce utilizează metalele. Deoarece 
deşeurile noi se află în interiorul fabricii, calitatea (compoziţia chimică) este în general bine cunoscută şi omogenă, astfel că acest 
metal se poate reintroduce în ciclul de producţie. Deşeurile vechi sau scoase din uz se referă la metalele colectate după utilizare în 
economie sub formă de infrastructuri vechi, echipamente industriale sau bunuri de consum. Aceste deşeuri sunt mai mult 
eterogene şi adesea sunt formate din amestecuri de metale, aliaje şi nemetale. Mai mult, amestecarea acestora face recuperarea 
dificilă, reducând valoarea de pe piaţă a materialului reciclat cu fiecare ciclu de reciclare. Cenuşa de zinc rezultată în băile de 
zincare termică este o sursă secundară importantă de zinc. În această lucrare sunt prezentat e posibilităţi de recuperare a zincului 
din cenuşa de zinc prin procedee hidrometalurgice ce au urmărit solubilizarea zincului în soluţii de acid clorhidric, acid sulfuric şi 
acid acetic. Cercetările efectuate au condus la stabilirea condiţiilor optime de extracţie a zincului din cenuşă. 
 
Cuvinte cheie: deşeuri, recuperare, valorificare, zinc 
 
ABSTRACT. Secondary sources of metals fall into two classes: new wastes and old wastes. The first class refers to the metal wastes 
generated during an industrial process, either those from manufacturers that use metals or those from metal factories. Since the 
new waste is inside the factory, the quality (chemical composition) is generally well known and homogeneous, so that metal can be 
reintroduced in the production cycle. Old or decommissioned waste refers to metal collected after use in the economy in the form of 
old infrastructure, industrial equipment and consumer goods. These wastes are more heterogeneous and often consist of mixtures of 
metals, alloys and non-metals. Moreover, their mixing makes recovery difficult, reducing the market value of the recycled material with 
each cycle of recycling. Zinc ash resulting in hot-dip galvanization baths is an important secondary source of zinc. This paper presents 
possibilities for recovery of zinc from zinc ash by hydrometallurgical processes in which zinc was dissolved in hydrochloric acid, sulfuric 
acid and acetic acid solutions. Research has led to the establishment of optimal conditions for extraction of zinc from ashes. 
 
Key words: wastes, recovery, reuse, zinc 
 

1. INTRODUCERE 

Metalele joacă un rol important în societatea mo-
dernă şi au fost asociate încă din trecut de dezvoltarea 
industrială şi îmbunătăţirea standardelor de viaţă. 
Societatea poate utiliza ca surse de metale zăcămintele 
naturale precum şi metalele înlăturate după utilizare [1, 
2]. Materiile prime sunt transformate (procesate) prin 
diferite procese tehnologice, rezultând produse utile 
(produse finite). Acestea pot fi utilizate ca atare, sau pot 
constitui materiale refolosibile în alte procese tehnolo-
gice. Alături de produsele finite, în general, din procesele 
tehnologice se obţin şi produse secundare sau subproduse 
cu diferite întrebuinţări, precum şi deşeuri [3, 4]. 

Sursele secundare de metale se împart în două clase: 
rebuturi noi şi rebuturi vechi. Prima clasă se referă la 
rebuturile metalice generate în timpul unui proces in-
dustrial, fie de la producătorii de metale, fie din fabricile 
ce utilizează metalele. Deoarece deşeurile noi se află în 
interiorul fabricii, calitatea (compoziţia chimică) este în 
general bine cunoscută şi omogenă, astfel că acest metal 
se poate reintroduce în ciclul de producţie. Deşeurile 
vechi sau scoase din uz se referă la metalele colectate 
după utilizare în economie sub formă de infrastructuri 
vechi, echipamente industriale sau bunuri de consum. 
Aceste deşeuri sunt mai mult eterogene şi adesea sunt 
formate din amestecuri de metale, aliaje şi nemetale. 
Mai mult, amestecarea acestora face recuperarea 
dificilă, reducând valoarea de pe piaţă a materialului 
reciclat cu fiecare ciclu de reciclare [1, 5]. 

Zincul, la fel ca şi celelalte metale, este pe deplin 
reciclabil. El poate fi reciclat 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. Gradul de reciclare este în creştere o 
dată cu progresul tehnologiei de producţie a zincului şi 
odată cu dezvoltarea tehnologiilor de reciclare a zincului 
[1, 5-7]. 

Astăzi peste 80% din zincul disponibil pentru reciclare 
este recuperat şi reciclat. Zincul este reciclat în toate etaele 
de producţie şi utilizare. De exemplu, din rebuturile ce 
apar în timpul procesului de galvanizare a tablelor din oţel, 
din rebuturile generate în timpul confecţionării şi instalării 
produselor şi din produsele scoase din uz. 

Cea mai mare cantitate de deşeuri cu zinc şi cea mai 
valoroasă, fiind aproape integral reciclată, o constituie 
deşeurile din oţel acoperit cu zinc, astfel că odată cu 
reciclarea acestora se pot recupera şi valorifica ambele 
metale originale, ce pot fi reutilizate pentru a realiza 
viitoare contribuţii la viaţa comunităţii. 

Metalele pot fi separate prin procedee termice deoarece 
zincul este în mod natural mult mai volatil decât oţelul, 
acestea fiind retopite în cuptoare cu arc electric. Tem-
peratura ridicată în procesul de ardere cu arc electric are 
ca rezultat volatilizarea zincului şi a unei parţi din fier, 
ceea ce conduce la producerea unui praf fin ce poate 
conţine zinc până la 30% în funcţie de încărcătura din 
cuptor. Producătorii de zinc ce doresc să îşi diversifice 
sursele de materie brută pentru producerea zincului 
consideră praful provenit din cuptoarele cu arc electric 
ca o sursă alternativă valoroasă [1, 8, 9]. 

Totuşi, în mod normal industria zincului utilizează 
materii brute ce au un conţinut ridicat de zinc. Ca rezultat, 
praful provenit de la cuptoarele electrice suferă procese 
ulterioare înainte ca zincul să poată fi recuperat din 
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acesta. Cea mai frecventă utilizată metodă de tratare 
este cunoscută ca procesul Waelz şi foloseşte un cuptor 
rotativ foarte mare [1, 5, 10-12]. 

Acesta măreşte conţinutul de zinc până la 55-65%. La 
acest nivel, produsul poate fi utilizat ca material brut în 
unităţile primare de zinc unde acesta este dizolvat în dife-
rite medii de unde apoi este recuperat prin diferite metode 
hidrometalurgice, sau la procesare într-un cuptor de topit 
zinc-plumb [13]. Această metodă de concentrare a zincu-
lui este foarte veche şi avantajoasă şi este utilizată la scară 
industrială. Cea mai bună capacitate a unei instalţii de 
acest tip este de aproximativ 30 000 t/an de praf, echiva-
lentul prafului obţinut de la 3 cuptoare cu arc electric. 

Surse secundare de zinc includ de asemenea şi alte 
fluxuri de deşeuri solide ce nu sunt considerate rebuturi 
tradiţionale dar conţin o concentraţie semnificativă de 
metal ca de exemplu: zgură, cenuşă de zinc, nămoluri pro-
venite de la galvanizare etc. Spre deosebire de recuperarea 
rebuturilor tradiţionale principale în acest caz obiectivele 
constau în reducerea costurilor de depozitare şi valorifica-
rea metalelor utile din deşeurile voluminoase [1, 5, 14-23]. 

Mai multe tehnologii de separare chimică domină 
procesele industriale utilizate pentru a îndepărta sau 
recupera metalele din fluxurile de deşeuri industriale, 
dintre acestea procesele hidrometalurgice standard sunt 
foarte des utilizate pentru a îndepărta  metalele din 
unele deşeuri industriale [1, 8, 15, 18, 21]. Prelucrarea 
hirdometalurgică a deşeurilor de zinc constă în prima 
fază în leşierea acestora, prin care se urmăreşte 
solubilizarea metalelor în diferite medii, de cele mai 
multe ori fiind utilizat acidul sulfuric [1, 16, 24-27]. 

Cenuşa de zinc se formează la suprafaţa băilor de 
galvanizare şi de obicei este îndepărtată manual. Ea 
conţine un amestec de oxid de zinc şi zinc metalic cu un 
conţinut de zinc total cuprins între 70 – 96%. Majorita-
tea unităţilor de zincare termică consideră această 
cenuşă un deşeu şi singura modalitate aplicată pentru a 
îndepărta acest deşeu constă în depozitarea acesteia în 
spaţii special amenajate. Datorită micşorării cantităţii de 
minereuri de zinc şi datorită conţinutului ridicat în zinc 
al acestei cenuşi, aceasta reprezintă o sursă secundară 
valoroasă de obţinere a zincului [28, 29]. 

În această lucrare s-au prezentat posibilităţile de 
recuperare a zincului din cenuşa de zinc prin procedee 
hidrometalurgice ce au urmărit solubilizarea zincului în 
acid clorhidric, acid sulfuric şi acid acetic. 

2. MATERIALE ŞI METODE [1, 30-35] 

Cenuşa de zinc rezultată în timpul procesului de 
galvanizare a fost separată după mărimea particulelor în 
patru fracţiuni: I <0,315 mm, II = 0,315 – 1,25 mm, 

III = 1,25 – 2 mm, IV = 2 – 6,3 mm. Cenuşa separată pe 
fracţiuni a fost analizată în vederea stabilirii conţinutu-
lui iniţial de ioni metalici. Pentru aducerea în soluţie a 
cenuşii, aceasta a fost mineralizată: probe de cenuşă a 
câte 3 g au fost tratate cu amestec de HCl şi HNO3 în 
raport 3:1, la cald, până masa de reacţie a ajuns la sec. 
Probele au fost filtrată şi aduse la balon de 100 de mL; 
soluţiile au fost analizate în vederea determinării 
concentraţiilor ionilor metalici. Concentraţia ionilor de 
zinc a fost determinată prin titrare cu EDTA, iar a 
ionilor de fier, plumb şi calciu prin spectrofotometrie 
de absorbţie atomică utilizând un spectrofotometru 
VARIAN SpectrAA 110 . 

Pentru extracţia ionilor de zinc din cenuşă s-au utilizat 
soluţii de HCl, H2SO4 şi CH3COOH de diferite concentra-
ţii (5, 7,5, 10, 12,5, 15 şi 20 %), la un timp de contact de 
15 respectiv 30 minute, utilizând diferite rapoarte molare 
zinc din cenuşă : acid din agentul de extracţie (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, respectiv a gradului 
de extracţie a acestora în funcţie de timpul de contact, 
de concentraţia acidului utilizat, de raportul molar zinc : 
acid şi de fracţiunea cenuşii. 

După obţinerea soluţiilor în urma extracţiei s-a urmărit 
îndepărtarea ionilor de fier din acestea. Acest lucru s-a 
realizat prin oxidarea Fe2+ la Fe3+ prin introducerea a 
câtorva picături de apă oxigenată. pH-ul soluţiilor a fost 
mărit apoi până la aproximativ 5 prin introducere de 
ZnO, iar ionii de Fe3+ precipitaţi au fost îndepărtaţi prin 
filtrare. pH-ul soluţiilor s-a determinat utilizând un 
pH-metru Denver 250. 

Soluţia de ZnCl2 obţinută în urma purificării poate fi 
recirculată în procesul de zincare termică la obţinerea 
soluţiei de flux. Soluţiile de ZnSO4, respectiv 
Zn(CH3COO)2 au fost cristalizate, în vederea obţinerii 
sărurilor respective de zinc, la 105°C. Sărurile obţinute 
au fost supuse analizei chimice. 

Sulfatul de zinc, respectiv acetatul de zinc obţinuţi 
au fost calcinaţi pentru a obţine oxidul de zinc, care a 
fost deasemenea supus analizei chimice. 

3. REZULTATE ŞI DISCUŢII 

Datele experimentale privind compoziţia iniţială a 
cenuşii separată în cele 4 fracţiuni sunt următoarele:  
I  78,0% Zn, 0,51% Fe, 0,07% Ca, 1,25% Pb;  



CENUŞA DE ZINC – SURSĂ SECUNDARĂ DE ZINC 

Buletinul AGIR nr. 2-3/2010 ● aprilie-septembrie 85

II  85,8% Zn, 0,51% Fe, 0,08% Ca, 2,38% Pb;  
III  86,2% Zn, 0,52% Fe, 0,10% Ca, 2,27% Pb;  
IV  89,4% Zn, 0,53% Fe, 0,13% Ca, 2,04% Pb. 

Compoziţia cenuşii este asemǎnǎtoare la toate cele 
4 fracţiuni, existând doar o creştere nesemnificativă a 
concentraţiei ionilor de zinc odatǎ cu creşterea dimen-
siunilor particulelor cenuşii [1, 30-35]. 

În cazul extracţiei cu soluţie de HCl s-a observat că 
o dată cu creşterea dimensiunii particulelor cenuşii 
scade concentraţia ionilor metalici extraşi; concentraţia  
ionilor metalici extraşi creşte cu creşterea concentraţiei 
HCl utilizat atât pentru un timp de contact de 15 minute 
cât şi pentu un timp de contact de  30 minute. Gradele 
de extracţie a ionilor de zinc, fier şi calciu scad cu 
creşterea dimensiunii particulelor şi cresc cu creşterea 
concentraţiei HCl. Pentru un timp de contact de 15 mi-
nute se atinge un grad de extracţie al zincului de 94 %, 
gradul de extracţie al plumbului scade, atât cu creşterea 
dimensiunii particulelor, cât şi cu creşterea concen-
traţiei HCl, iar gradele de extracţie atinse sunt < 5%. În 
cazul unui timp de contact de  30 minute s-au obţinut 
concentraţii ale ionilor metalici extraşi, respectiv grade 
de extracţie ale acestora mai mari decât la un timp de 
15 minute. Prin urmare, considerăm că timpul optim de 
contact dintre cenuşă şi soluţia de acid este cel de 
30 minute, iar concentraţia optimă a acidului clorhidric 
cea de 20 %. În aceste condiţii se reuşeşte extracţia 
practic totală a ionilor de zinc din cenuşă [1, 30]. 

S-a observat că la un timp de contact de 30 minute 
concentraţia ionilor metalici extraşi din cenuşa de zinc 
cu soluţie de 20 % HCl scade cu creşterea raportului 
molar (zinc din cenuşă): (HCl din agentul de extracţie) şi 
cu creşterea dimensiunii particulelor cenuşii, în timp ce 
gradul de extracţie al ionilor metalici nu este influenţat 
semnificativ de creşterea acestui raport. Prin urmare, nu 
se justifică utilizarea în exces a soluţiei de HCl, raportul 
molar optim fiind cel de 1:1. Odată cu creşterea dimen-
siunilor particulelor cenuşii are loc scăderea gradului de 
extracţie al ionilor metalici. Fracţiunea optimă a cenuşii 
este cea fină < 0,315 mm; în acest caz suprafaţa de 
contact fiind mai mare şi gradul de extracţie al ionilor 
metalici este mai mare [1, 30, 31]. 

Soluţia de clorură de zinc obţinută în condiţii optime 
a fost tratată cu apă oxigenată pentru oxidarea ionilor 
Fe2+ la Fe3+, apoi cu ZnO  pentru mărirea  pH-ului so-
luţiei astfel încât ionii Fe3+ să precipite şi să fie înde-
părtaţi prin filtrare. pH-ul masei de reacţie a crescut o 
dată cu creşterea cantităţii de ZnO introdusă; creşterea este 
bruscă până la introducerea unei cantităţi de 20 g ZnO / 
L soluţie, după care pH-ul soluţiei prezintă o creştere 
lentă. Precipitatul conţinând ionii de Fe3+ a fost separt 

prin filtrare; concentraţia reziduală a fierului a fost 
0,60 mg/L, iar gradul de separare 99,95%. Soluţia de 
clorură de zinc obţinută în aceste condiţii cu un conţinut 
de aproximativ  200 g/L Zn2+ poate fi reintrodusă în 
proces la obţinerea soluţiei de flux [1, 30, 31]. 

În cazul utilizării pentru extracţia zincului din 
cenuşa de zinc a acizilor sulfuric şi acetic s-au observat 
aceleaşi dependenţe ale concentraţiei ionilor metalici 
extraşi, respectiv ale gradelor de extracţie a acestora în 
funcţie de parametrii studiaţi ca şi în cazul extracţiei cu 
acid clorhidric [1, 30-33]. 

Soluţia de sulfat de zinc obţinută în condiţiile optime 
(H2SO4 20%, timp de contact 30 minute, raport molar 
zinc : acid = 1:1, fracţiunea cenuşii < 0,315 mm) a fost 
deasemenea purificată, în acelaşi mod ca şi soluţia de 
clorură de zinc, în vederea îndepărtării ionilor de fier. 
S-a observat că pH-ul soluţiei depinde de cantitatea de 
ZnO introdusă şi anume creşte brusc până la o cantitate 
de 13,3 g ZnO/L soluţie după care această creştere este 
foarte lentă. După ce s-a atins valoarea pH-ului ~ 5, 
ionii de Fe3+ precipitaţi au fost separaţi prin filtrare. 
Gradul de eliminare a ionilor de fier din soluţie a fost de 
100%. Soluţia de sulfat de zinc obţinută după îndepăr-
tarea 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 analizei chimice, care a 
arătat că s-a obţinut sulfatul de zinc cristalizat cu 6 moli 
de H2O, de puritate 99,9 % (ZnSO4·6H2O). Prin calci-
narea sulfatului de zinc la 900°C, se obţine un oxid de 
zinc de puritate 99,9%, formă cubică. Oxidul de zinc 
obţinut poate fi utilizat sub formă de pigment alb de 
zinc  [1, 30, 32-34]. 

Prin purificarea soluţiei de acetat de zinc obţinută în 
urma extracţiei zincului din cenuşă în condiţii optime 
utilizând acid acetic s-a observat că pH-ul soluţiei 
creşte o dată cu creşterea cantităţii de ZnO introdusă, 
creşterea este lentă prezentând o dependenţă liniară. S-a 
observat că deşi pH = 5, ionii de fier precipitaţi au fost 
separaţi în proporţie de 72%, nereuşindu-se îndepărta-
rea completă a acestora, datorită sistemului tampon 
format. Din analiza chimică a produsului cristalizat la 
105°C s-a constatat că s-a obţinut un acetat de zinc cu o 
puritate de 89%. În urma calcinării acetatului de zinc la 
temperatura de 400°C, temperatură stabilită în urma 
analizei termice, se obţine un oxid de zinc de puritate 
95 %. Produsul obţinut are o culoare gri şi prin urmare 
nu poate fi utilizat sub formă de pigment alb de zinc, ci 
doar ca oxid de zinc tehnic. Din analiza chimică a pro-
dusului s-a constatat că acesta conţine urme de fier şi 
plumb, care îi dau culoarea gri [1, 30, 35]. 
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4. CONCLUZII 

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 soluţii de HCl, H2SO4 şi 
CH3COOH. Acestea sunt: fracţiunea cenuşii < 0,315 mm; 
concentraţia acidului 20%; timpul de contact dintre 
cenuşă şi soluţia de acid cel de 30 minute; raportul molar 
zinc din cenuşă : acid din agentul de extracţie = 1:1. 

Din datele experimentale s-a observat că în cazul 
utilizării pentru extracţie a acidului clorhidric şi sulfuric 
se obţin grade ridicate de extracţie, de aproximativ 
100 %. În schimb, în cazul utilizării pentru extracţie a 
acidului acetic, gradul de extracţie al ionilor de Zn este 
doar de aproximativ 50%. 

Soluţiile de clorură de zinc, sulfat de zinc, respectiv 
acetat de zinc obţinute în condiţiile optime au fost puri-
ficate prin îndepărtarea ionilor de fier extraşi. S-a reuşit 
o eliminare avansată a ionilor de fier în cazul soluţiilor 
de clorură şi sulfat de zinc, iar în cazul acetatului 

datorită formării sistemului tampon gradul de eliminare 
a ionilor de fier a fost doar de 72%. 

Datorită conţinutului de 200 g/L Zn2+, soluţia de 
clorură de zinc de puritate înaltă poate fi recirculată în 
proces la formarea soluţiei de flux, sau poate fi utilizată 
la obţinerea altor compuşi ai zincului. 

Din soluţiile de sulfat de zinc, respectiv acetat de 
zinc au fost separate prin cristalizare la 105°C sărurilor 
respective. În urma studiului complex la care au fost 
supuse produsele s-a concstata că se obţine sulfatul de 
zinc hidratat cu 6 moli de apă (ZnSO4·6H2O) şi acetatul 
de zinc dihidrat (Zn(CH3COO)2·2H2O). Oxidul de zinc 
obţinut din sulfatul de zinc poate fi utilizat sub formă de 
pigment alb de zinc, iar oxidul de zinc obţinut din acetat 
de zinc poate fi utilizat doar ca oxid tehnic datorită 
culorii gri dobândită datorită urmelor de fier şi plumb 
din produs, ce nu au putut fi îndepărtate din cauza 
formării sistemului tampon. 

Pe baza datelor experimentale s-a propus schema 
tehnologică de recuperare şi valorificare a zincului din 
cenuşa de zinc [1] prezentată în figura 1. 
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Fig. 1. Schema tehnologică a procesului de recuperare şi valorificare a zincului din cenuşă. 
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