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Contract nr. 307/2022; etapă nr. 1/2022; Reducerea amprentei asupra mediului prin tehnologii 

ecologice de reciclare a deșeurilor miniere 

 

(rezumat) 

 

În etapa 1 a proiectului intitulată „Reducerea amprentei asupra mediului prin tehnologii ecologice de 

reciclare a deșeurilor miniere” ce are ca scop 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, s-au realizat următoarele activități: A1. 

Colectarea și prelucrarea materiilor prime (uscare, cernere etc.); A2. Analiza din punct de vedere chimic, fizic 

și morfo-structural (XRF, EDAX, SEM, XRD) a materiilor prime; A3. Stabilirea metodologiei de obținere a 

geopolimerilor pe bază de deșeuri miniere și/sau deșeuri industriale (cenușă de cărbune/deșeuri de construcții); 

și A4. Diseminare, exploatare și management datelor. Plan de analiză a riscurilor. Promovarea rezultatelor 

proiectului în media (round table, workshops). 

 

Rezultatele obținute, în concordanță cu activitățile desfășurate, au condus la realizarea următoarelor 

livrabile:  

Livrabil 1: Colectarea și prelucrarea materiilor prime (uscare, cernere etc.). În vederea obținerii 

acestui livrabil s-au colectat și prelucrat (uscare, cernere etc.) materiilor prime potrivite pentru obținerea de 

geopolimeri din următoarele locații:  

- Haldă șlam din proprietatea ALUM s.a. Tulcea – materie primă colectată: nămol roșu. 

- Halde cenușă de termocentrală din proprietatea S.C. VEOLIA ENERGIE IAȘI S.A – materii prime 

colectate: cenușă zburătoare de termocentrală și cenușă cu var. 

Livrabil 2: Buletine de analiză și caracterizare a materiilor prime. În vederea obținerii acestui livrabil, 

cele trei tipuri de materii prime colectate au fost analizate din punct de vedere chimic (XRF și EDAX), fizic 

(determinarea densității specifice) și morfo-structural (SEM și XRD) prin intermediul unor metode și 

echipamente specifice. 

Livrabil 3: Metodologia de obținere a geopolimerilor. În vederea obținerii acestui livrabil s-au 

proiectat 9 amestecuri diferite de geopolimeri, în concordanță cu metoda Taguchi cu matrice ortogonală L9 

(36). Astfel s-a stabilit metodologia de obținere a geopolimerilor și principalii factori ce pot influența 

performanțele materialelor studiate.  

Livrabil 4: Diseminarea rezultatelor. Articole publicate în reviste internaționale. Participarea la 

conferințe și prezentarea rezultatelor intermediare ale proiectului. În vederea îndeplinirii acestui livrabil, 

descrierea succintă a proiectului RecMine este publicată online pe adresa https://simtit.ro/recmine/.  

Rezultatele preliminare obținute în urma activităților desfășurate au fost diseminate în reviste de specialitate 

în cadrul următoarelor articole științifice: DOI: 10.3390/ma15124178; DOI: 10.3390/coatings12091348; DOI: 

10.3390/cryst12091313. De asemenea, conceptul de dezvoltare durabilă promovat de proiectul RecMine a fost 

prezentat la mai multe conferințe și saloane de inventică unde a fost premiat după cum urmează:  

- Premiul Special acordat de Highly Innovative Unique Foundation (HIUF) la European Exhibition of 

Creativity and Innovation (EUROINVENT), 26-28 mai, Iași, România. 

- Certificat de excelență acordat la The 7th International Invention Innovation Competition in Canada, 

iCAN, 27 august 2022, Toronto, Canada. 

- Diplomă de excelență și medalia de aur acordată de Forumul Inventatorilor Români Iași la Salonul 

Internaţional al Cercetării Ştiinţifice, Inovării şi Inventicii PRO INVENT 2022, 26-28 octombrie 2022, Cluj-

Napoca, Romania. 

- Premiul Facultății de Ingineria Materialelor și a Mediului acordată de Universitatea Tehnică 

„Gheorghe Asachi” la Salonul Internaţional al Cercetării Ştiinţifice, Inovării şi Inventicii PRO INVENT 2022, 

26-28 octombrie 2022, Cluj-Napoca, Romania. 

De asemenea, în cadrul proiectului s-a realizat un Workshop în data de 27 mai 2022 care a fost anunțat 

pe pagina http://www.euroinvent.org/conference/program/. 

 

În raport cu planul de implementare al proiectului, toate activitățile și reperele importante  (milestones) 

au fost realizate/îndeplinite cu succes de echipa proiectului. 
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