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REZUMAT. Metalele joacă un rol important în societatea modernă şi au fost asociate din trecut cu dezvoltarea industrială şi 
îmbunătăţirea standardelor de viaţă. Metalele pot fi reciclate practic la infinit. Ca si alte metale, zincul poate fi reciclat complet. 
80% din zincul disponibil  pentru reciclare este reutilizat, reprezentând aproximativ 30% din totalul de zinc de pe piaţă. Zincarea 
termică prezintǎ  importanţǎ atât din punct de vedere al protecţiei mediului cât şi din punct de vedere economic. 
 
Cuvinte cheie: deşeuri, recuperare, valorificare, zinc. 
 
ABSTRACT. Metals play an important role in the modern society and were associated from the past with the industrial development 
and improvement of the life standards. Metals can be recycled almost indefinitely. Like other metals zinc can be fully recycled. 
Almost 80% of zinc available for recycling is reused, representing almost 30% from the total zinc from the market. Thermal dip is 
important both from the environmental protection point of view and also from the economic point of view. 
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Dezvoltarea civilizaţiei umane a fost strâns legată de 
cunoaşterea şi utilizarea metalelor, respectiv a aliajelor 
acestora. Zincul aduce o multitudine de beneficii socia-
le şi economice societăţii moderne. Omul a descoperit 
un domeniu variat de utilizări pentru acest element 
natural versatil, a cărui proprietăţi sunt valoroase în 
multe industrii. 

Zincul este obţinut, atât din surse primare, cât şi 
din surse secundare. 80% din zincul disponibil pentru 
reciclare este reutilizat, reprezentând aproximativ 30% 
din totalul de zinc de pe piaţă. 

Zincul este utilizat în multe industrii: la obţinerea 
de aliaje, la obţinerea vopselelor albe, în ceramică, la 

conservarea lemnului, la obţinerea îngrăşămintelor, în 
industria farmaceutică şi medicină, în industria auto-
mobilelor, în turnătorii, în construcţii etc. Zincul 
prezintă o mare utilizare în industrii avansate, ca de 
exemplu: obţinerea pilelor de combustie pe bază de zinc 
şi purificarea apei. 

Cea mai importantă aplicaţie a zincului este protecţia 
oţelului împotriva coroziunii, atât din punct de vedere al 
cantităţii de zinc utilizată, cât şi din punct de vedere al 
beneficiilor economice pentru societate. Sunt acoperite 
table, ţevi, sârme, obiecte uzuale, caroserii de maşini 
sau structuri metalice prin zincare termică sau 
electrochimică, procesul fiind cunoscut sub denumirea 
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de galvanizare [1]. Dintre metodele utilizate cea mai 
răspândită este zincarea termică. 
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Fig. 1. Producţia de zinc pe regiuni [1]. 
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Fig. 2. Domeniile de utilizare ale zincului [1]. 
 

Zincarea termică este un procedeu foarte vechi care 
a fost descoperit în secolul al XVIII – lea de chimistul 
francez P.J. Malloiun, dar aproape cu un secol mai 
târziu, în 1937, Sorel a depus primul brevet în Franţa 
sub numele de „galvanizare” pentru procedeul de aco-
perire realizat prin imersia oţelului sau a fontei în zinc 
topit. 

Motivul utilizării extensive a zincării termice este 
efectul protector dublu al zincului, asigurând o bună 
rezistenţă anticorozivă oţelului sau fontei şi anume: 

− fizic, prin stratul protector pe care îl formează pro-
duşii săi proprii de coroziune în contact cu atmosfera; 

− chimic, prin potenţialul său electronegativ (–0,76 V) 
faţă de al fierului (– 0,44 V), având rolul de anod de 
sacrificiu în micropila Fe – Zn. 

Zincul protejează oţelul printr-o reacţie de tip catodic, 
lentă, care defineşte cinetica procesului de protecţie. Prin 
coroziunea sa proprie produce o difuzie a ionilor de 
Zn2+ şi OH-, aceştia în contact cu atmosfera ambiantă 
formează oxizi, carbonaţi şi oxicloruri de zinc. Aceste 
săruri insolubile reduc viteza de coroziune a zincului pe 
suport, prin polarizarea pilei Fe – Zn. 

Avantajele zincǎrii termice sunt: 
− procedeul de protecţie anticorozivă cel mai efi-

cient si mai ieftin, raportat la întreaga durată de viaţă a 
produselor; 

− durata medie de viaţă a stratului protector de zinc 
este între 40 şi 80 de ani; 

− în România există un standard unic pentru zin-
carea termică – SR EN ISO 1461/2002, identic cu 
standardul european EN ISO 1461/1999; 

− permite o verificare facilă a stării suprafeţelor; 
− nu necesită o pregătire prealabilă a suprafeţelor, de 

către executanţii de structuri metalice; 
− toate suprafeţele ce vin în contact cu aerul sunt 

acoperite uniform, în totalitate (inclusiv interiorul ţevilor); 
− acoperirile obţinute au legături de natură meta-

lurgică cu substratul, ceea ce le face foarte aderente 
evitându-se astfel exfolierea sau fisurarea straturilor cu 
ocazia manipulării, în timpul transportului, depozitării 
sau montajului produsului; 

− zincul este un metal neferos reciclabil, fără pier-
derea proprietăţilor fizice sau chimice în urma procesului 
de recuperare; 

− procedeul nu implică utilizarea solvenţilor dăună-
tori sănătăţii şi mediului; 

− oţelul zincat termic se reciclează împreună cu alte 
produse de oţel nezincat; 

− soluţiile utilizate sunt regenerate, iar rezidurile 
sunt neutralizate în instalaţii specializate; 

− în caz de incendiu, stratul de zinc nu este inflamabil; 
− pe întreaga durată de viaţă a produsului, stratul de 

protecţie nu necesită mentenanţă; 
− condiţiile de mediu, pe durata procesului tehnologic, 

nu influenţează calitatea zincării; 
− stratul obţinut are o mare rezistenţă la vibraţii; 
− analizând costurile pe durata de viaţă a unui 

produs, zincarea termică este considerabil mai ieftină 
decât orice alt sistem de protectie anticorozivă. 

 

Zincarea termică este un proces industrial care a fost 
catalogat ca fiind o „industrie murdară” datorită cantităţii 
şi varietăţii ridicate de deşeuri ce rezultă în urma 
procesului de zincare. 

Datorită conţinutului ridicat de zinc metalic aflat în 
deşeurile rezultate din procesul de zincare termică, 
acestea reprezintă valoroase surse secundare, în special, 
de zinc. Recuperarea şi valorificarea acestor deşeuri pre-
zintă importanţă, atât din punct de vedere al protecţiei 
mediului, cât şi din punct de vedere economic. Prin 
reducerea cantităţii de deşeuri evacuate în mediu şi re-
cuperarea acestora, se reduce impactul asupra mediului 
înconjurător, are loc minimizarea exploatării resurselor 
naturale, se reduce consumului energetic şi se poate 
obţine un eventual profit prin valorificarea ionilor 
metalici recuperaţi, sub forma unor noi produşi, ce pot 
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reprezenta produse finite sau subproduse utilizate în alte 
tehnologii [1-11]. 

Reciclarea materialelor metalice se realizează cel 
mai uşor, dar cu un consum relativ ridicat de energie. 
Reciclarea metalelor permite, în prezent, cel mai înalt 
grad de recuperare şi valorificare. Multe alte tipuri de 
deşeuri ce conţin metale sau combinaţii ale acestora vor 
constitui în viitor noi surse de materii prime, odată cu 
dezvoltarea unor noi tehnologii de extracţie a metalelor, 
respectiv odată cu scăderea resurselor minerale exploa-
tate în prezent. Valorificarea şi utilizarea raţională a 
metalelor va avea un efect multiplu, atât din punct de 
vedere tehnico-economic, cât şi din punct de vedere al 
protecţiei mediului, asigurând premizele unei dezvoltări 
durabile [1]. 

 

S.C. Berg-Banat SRL este o societate româno-
germanǎ având capital integral privat, înfiinţatǎ în 1990 
la Timişoara de dr. Rolf Kohlgruber şi ing. Horia Vişoiu, 
a cǎror experienţǎ în domeniul zincǎrii termice depǎşea 
la acel moment 30 de ani. În 2003, la Timişoara a fost 
pusǎ în funcţiune linia tehnologicǎ de zicare termicǎ 
Berg, proiectată în Köln - Germania,  pentru a putea 
oferi calitatea conformǎ standardelor europene. În urma 
colaborǎrii cu Institutul Metalurgic din Aachen, în 2005, 
s-au realizat optimizǎri şi îmbunatǎţiri ale fluxului 
tehnologic, permiţând creşterea portofoliului de lucrǎri 
şi implicit, a numǎrului de clienţi. 

În 2006 s-a achiziţionat hala industrialǎ de pe 
platforma UPRUC din Fǎgǎraş, în vederea deschiderii 

unei noi secţii de zincare termicǎ, aceasta fiind pusă în 
funcţiune în anul 2009. 

În prezent, compania cunoaşte o continuǎ dezvoltare, 
deţinând o cotǎ importantǎ pe piaţa zincǎrii confecţiilor 
metalice din România, mare parte fiind destinate 
exportului. 
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