
Reducerea amprentei asupra mediului prin tehnologii ecologice  

de reciclare a deșeurilor miniere 

 

- abstract - 

 

Transformarea deșeurilor într-o sursă de materie primă reprezintă cheia economiei circulare. 

Necesitatea unei gestionări adecvate a deșeurilor a fost definită de UE în documentul intitulat 

„Roadmap pentru o Europă eficientă din punct de vedere a resurselor” (EU COM 2011) și subliniată 

suplimentar în ultimii ani prin introducerea conceptului de economie circulară de către Comisia 

Europeană (CE), inițial în 2014 prin „Către o economie circulară: un program pentru zero deșeuri 

pentru Europa” (EU COM 2014), iar următoarea, în 2015, „Închiderea buclei: un plan de acțiune al 

UE pentru economia circulară” (EU COM 2015). 

Rolul economiei circulare de a asigura tranziția către o economie cu emisii scăzute de dioxid de 

carbon este esențial pentru construirea unei societăți durabile și este deja recunoscut de părțile 

interesate și de literatură, așa cum se subliniază în analiza recentă publicată ca document de sprijin 

pentru comunicarea CE „Planeta curată pentru Toate". Astfel, găsirea unor metode noi, eficiente și 

inovatoare pentru creșterea utilizării diferitelor materiale clasificate drept deșeuri, care ar ajunge în 

principal la depozitele de deșeuri, este o realizare majoră. 

Termenul „valorificarea deșeurilor” se referă la orice activitate de prelucrare industrială care 

vizează reutilizarea, reciclarea sau compostarea din deșeuri, produse utile sau surse de energie. De 

obicei, aceasta ia forma uneia dintre următoarele activități: prelucrarea reziduurilor sau a 

subproduselor în materii prime, utilizarea produselor finite sau a semifabricatelor aruncate ca materii 

prime sau surse de energie, utilizarea deșeurilor în etapele procesului de fabricație și adăugare de 

deşeuri la produsele finite. 

În acest context, scopul acestui proiect este valorificarea unor volume mari de reziduurilor 

minerale din minerit și a diferitelor reziduuri industriale (cum ar fi subproduse din arderea cărbunelui 

(CCP) și deșeuri de construcții (DW)) pentru dezvoltarea de (i) noi geopolimeri cu amprentă redusă 

de CO2 și (ii) materiale refractare avansate, potrivite pentru aplicații de imprimare 3D. 

Acest lucru va fi realizat prin dezvoltarea a două tehnici inovatoare de procesare care vor face ca 

sterilul minier și deșeurile industriale să fie adecvate pentru înlocuirea betonului pe bază de ciment 

de Portland (OPC), reducând necesarul de materie primă virgină, generarea de deșeuri și depozitarea 

acestora. Materialele dezvoltate (geopolimerii și materialele refractare) vor corespunde criteriilor 

tehnice și de mediu pentru utilizarea lor în aplicații din ingineria civilă și vor dezvolta modele de 

afaceri adecvate pentru a asigura profitabilitatea și sustenabilitatea. 

În consecință, obiectivul general al proiectului este de a folosi deșeuri din cinci țări europene 

diferite (România, Bulgaria, Portugalia, Turcia și Spania) pentru a obține noi materiale verzi, având 

în vedere avantajele introduse de metoda de imprimare 3D. Prin urmare, se așteaptă obținerea de 

progres tehnologic în fabricarea geopolimerilor și a refractarelor care utilizează steril și deșeuri 

industriale (CCP și/sau DW) ca materii prime, datorită prezenței unui IMM ca utilizator final. Mai 

mult, știind că sinteza materialelor cu caracteristici similare (materiale pe bază de OPC) presupune 

consum de materii prime virgine (caolin, calcar, nisip, pietriș, argile) sau temperaturi ridicate pentru 

întărire sau calcinare, proiectul urmărește îmbunătățirea materialelor dezvoltate în prezent prin 

obținerea de geopolimeri obținuți la temperatura mediului ambiant cu materii prime 100% reciclate 

și refractare autofluente (ceramica la temperatură înaltă) cu conținut scăzut sau ultra-scăzut de ciment 

potrivite pentru imprimarea 3D. 

 


