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REZUMAT. Lucrarea cuprinde rezultatele unui proiect de cercetare privind elaborarea unor tehnici moderne şi 
tehnologii pentru reducerea cantităţii de poluanţi din apele uzate rezultate din finisarea textilelor. Este 
prezentat procedeul ecologic de vopsire cu coloranţi de sulf PAD-OX, experimentat şi recomandat a se utiliza 
în producţie industrială. 

Cuvinte cheie: factor poluant, vopsele şi auxiliari ecologici, enzime tip catalaze. 

ABSTRACT. The paper includes the results of a research project on the development of modern techniques and 
technologies to reduce pollutants in wastewater from finishing textiles. Ecological process of dyeing with sulfur 
PAD-OX, experienced and recommended for use in industrial production is also presented. 

Keywords: pollutants, organic dyes and auxiliaries, catalase-type enzymes.  

1. INTRODUCERE 

Impactul dezvoltare economică - echilibru eco-
logic ridică probleme numeroase şi complexe şi 
pentru industria textilă din ROMÂNIA, constituind 
un criteriu important în abordarea tematicilor de 
cercetare ale Institutului Naţional de Cercetare 
Dezvoltare Textile Pielărie. 

Tehnologiile ecologice textile ocupă un loc 
important în cadrul proiectelor de cercetare elaborate 
în programele naţionale şi internaţionale de cercetare 
MENER, BIOTECH, RELANSIN, EUREKA, 
PNCDI II, PROGRAMUL DE COOPERARE 
TRANSFRONTALIERA ROMANIA-BULGARIA 
2007- 2013. 

Problematica protecţiei mediului a devenit o com-
ponentă esenţială a strategiei dezvoltării industriei 
textile în ţara noastră, regăsindu-se în obiectivele 
lucrărilor de cercetare. 

Strategia ecologică aplicată poate fi sintetizată în 
triada: optimizare procese – prevenire poluare - 
depoluare. 
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2. EXPERIMENTĂRI 

Obiectivul proiectului. Elaborarea unor tehnici 
moderne şi tehnologii pentru reducerea cantităţii de po-
luanţi din apele uzate rezultate din finisarea textilelor. 

În cadrul proiectelor de cercetare privind reduce-
rea impurificatorilor din apele uzate deversate 
rezultate din procesele tehnologice din industria tex-
tilă prin tehnologii ecologice s-au realizat următoarele: 

− studii privind factorii poluanţi specifici tehnolo-
giilor de finisare a textilelor celulozice ce contribuie 
la poluarea apelor reziduale; 

− elaborare de tehnici şi tehnologii moderne de 
reducere a cantităţii de poluanţi din efluenţii rezultaţi 
în finisajele textile; 

− elaborare de procese tehnologice ecologice prin: 
utilizarea de enzime tip catalaze  în procesele de 
finisare (curăţare, albire, vopsire) a firelor şi ţesăturilor 
celulozice, coloranţi şi auxiliari ecologici cu con-
sumuri energetice reduse, apă şi chimicale. 

Principalele avantaje ale utilizării enzimelor tip 
catalază sunt asociate condiţiilor de reacţie mai puţin 
severe, temperaturilor mai scăzute de prelucrare, 
timpilor reduşi de finisare şi produselor non-toxice şi 
biodegradabile. 

Noile tehnologii ecologice elaborate se concretizea-
ză în următoarele efecte socio-economice şi de mediu: 

− reducerea numărului de faze tehnologice 
(cumulare faze); 
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− reducerea duratei procesului tehnologic cu 
45 min; 

− reducerea consumurilor tehnologice per kg de 
material textil cu: 56 l apă, 0.007 kWh energie elec-
trică 1,02 kg abur, 0,05 kg chimicale; 

− reducerea costurilor totale / kg material textil 
(apă, energie electrică, abur, chimicale) cu 0,293 Euro / 
kg material textil; 

− îmbunătăţirea calităţii vopsirii (creşterea rezis-
tenţelor coloristice); 

− reducerea valorilor indicatorilor de calitate ai 
apelor reziduale (pH, CCOCr, CBO5, suspensii, sul-
faţi, detergenţi) cu cca. 30 ÷ 70%; 

− reducerea costurilor pentru depoluarea apelor 
reziduale cu 2 ÷ 4 Euro/l apa uzată. 

Noile tehnologii ecologice se aplică în secţiile de 
finisare a materialelor textile celulozice din 
societăţile comerciale textile. 

 

Subiectele legate de protecţia mediului au devenit 
o componentă esenţială a strategiei de dezvoltare a 
industriei textile şi constituie un criteriu important 
în elaborarea tematicii proiectelor de cercetare. 

Progresele înregistrate pe plan global în sinteza, 
determinarea structurii bio-preparaţiilor enzimatice 
şi cunoaşterea mecanismelor prin care pot avea loc 
procese catalitice conduc la extinderea domeniului 
de aplicaţie a biotehnologiilor în procesele textile 
industriale cu scopul de a elabora unele tehnologii 
noi pentru finisarea ecologică, în sprijinul dezvoltării 
durabile. 

Bio-preparaţiile enzimatice sunt o alternativă la 
produsele clasice chimice folosite în numeroase 
procese tehnologice. 

3. REZULTATE OBŢINUTE 

 Elaborarea proceselor tehnologice ecologice 
prin: folosirea enzimelor de tip catalaza în proce-
sele de finisare (curăţare, albire, vopsire) destinate 
ţesăturilor din fire şi celuloză, vopsele şi auxiliari 
ecologici cu un consum redus de energie, apă şi 
substanţe chimice. 

 Reducerea valorii indicatorilor de poluare şi 
respectarea normelor Uniunii Europene. 

 Faze tehnologice cumulate prin tratamente bio-
tehnologice (figurile 1, 2). 

Procedeul ecologic de vopsire cu coloranţi de 
sulf PAD-OX, experimentat şi recomandat a se 
utiliza în producţie industrială, pentru vopsirea cu 
coloranţi de sulf, denumit „PAD–OX”, caracterizat 

prin: consum minim de apa, cantitate scăzută de apa 
reziduala, „zero” colorant în apa reziduală. Procesul 
continuu de vopsire „PAD–OX” este adaptabil şi 
procesului semi-continuu în care colorantul este 
fixat prin oxidare/fixare fără prespalare. Procedeul 
permite realizarea fixării colorantului în proporţie de 
100%, necesitând doar o clătire ulterioară după fixare. 

Este un procedeu scurt, ecologic, iar comparativ 
cu procedeul clasic (fulardare-depozitare cu colo-
ranţii reactivi vinilsulfonici sau fulardare-vaporizare 
cu coloranţi de sulf), conduce la o scădere a con-
sumului de apă de cca 90%. 

Procedeul poate fi aplicat pe o linie continuă 
clasică formată dintr-un fulard şi 3 - 4 cazi pentru 
fixare şi o cadă pentru clătire finală. 

Din punct de vedere chimic, cheia procesului 
consta în grupările reactive chinonice ale moleculei 
colorantului de sulf şi a mărimii moleculei de co-
lorant (cvasi-polimerice), ce favorizează blocarea 
acesteia în fibră. 

 

 
 

Fig. 1 
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Fig. 2. Diagrama procesului ecologic. 
 

Tabelul 1 

 Analize comparative a indicatorilor de calitate a apei reziduale rezultate de la tehnologii clasice şi tehnologice 

Indicatori ape uzate pH 
CBO5 

[mgO2/l 
CCOCr 
[mgO2/l 

Suspensii 
[mg/l] 

Sulfaţi 
[mg/l] 

Detergenţi 
[mg/l] 

Reziduu fix 
[mg/l] 

P1 Ape uzate – Proces clasic 12,3 449,82 807,38 167 184,5 6,3 1810 

P2 Ape uzate – proces ecologic 7,6 201,9 275,8 11 92,9 5,7 1100 

Limite NTPA 002/2005 6,5-8,5 300 500 350 600 25  

Eficienţa proces ecologic versus 
proces clasic P2/P1 (%) 

38,2 55,1 65,8 93,4 49,6 9,5 39,2 
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Fig. 3. Grafic comparativ a indicatorilor de calitate ai apelor uzate. 
 

Fazele procesului tehnologic: 
– faza 1: impregnarea pe fulard cu soluţia de 

colorant; 
– faza 2: migrarea – asigura difuzia colorantului 

în fibra; 
– faza 3: fixarea – insolubilizarea colorantului în 

fibra şi developarea cu ajutorul a 3 produse: 
- acid – previne dispersarea colorantului în 

flota şi asigura pH-ul pentru oxidare; 

- oxidant – developarea grupărilor chinonice 
pentru realizarea nuanţei finale; 

- fixator – reacţionează cu grupele tiolice ale 
colorantului şi cu fibra, fixând colorantul 
printr-o legătura ionica; 

– faza 4: clătirea – îndepărtarea sărurilor formate la 
sfârşitul procesului şi neutralizarea materialului textil. 

Succesul acestui procedeu se datorează exclusiv co-
loranţilor DIRESUL RDT produşi de firma (Clariant). 
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Reţeta unui proces PAD-OX este următoarea: 
● Baia de vopsire: 
− x g/l colorant de sulf DIRESUL RDT; 
− 7-15 g/l REDUCTOR D (sistem reducător); 
− 7-15 g/l NaOH 50%; 
− 2-3 g/l SANDOZINE EH liq (agent de 

udare); 
− 2-3 g/l LADIQUEST 1097 N liq (disper-

sant/sechestrant); 
● Baia de fixare: 
− 15-25 g/l DIRESUL OXIDANT BRI liq 

(sistem oxidant); 
− 15-25 g/l acid acetic 80%; 
− 15-25 g/l DIREFIX SD liq (agent de fixare); 
− 2-5 g/l EKALINE F liq (agent de dispersare); 
− 20-30 g/l sulfat de sodiu cristalizat. 

Exact ca şi în cazul altor sisteme de vopsire în 
care colorantul este adsorbit în fibra şi apoi este de-
velopat intr-o baie separată, utilizarea electrolitului 
neutru (sulfat de sodiu cristalizat) previne desorbţia 
colorantului din fibra în baia de developare. în acest 
caz particular, desorbţia colorantului în baia de fixare 
conduce la formarea de săruri cu agentul cationic 

utilizat. Din acest motiv se adaugă sulfatul de sodiu 
în baia de fixare. 

Rezistentele vopsirilor în cazul utilizării procede-
ului PAD-OX sunt comparabile cu cele obţinute prin 
procedeul clasic de vopsire cu coloranţi de sulf, cu 
excepţia rezistentei la frecare pentru care se obţin 
valori cu cca ½ punct mai mici. Acest parametru 
poate fi îmbunătăţit prin finisarea materialului textil 
cu o răşină acrilică. 

Avantajele procedeului PAD-OX. Avantaje 
tehnice: flexibilitatea şi simplitatea procesului; repro-
ductibilitate foarte bună; fixare 100% a colorantului; 
proces ecologic; timp redus / productivitate ridicată; 
modificare redusă a nuanţei de vopsire de la partidă 
la partidă; rezistente bune ale vopsirilor. 

Analiza comparativă a indicatorilor de calitate 
ai apelor uzate rezultate de la procesele de finisa-
re clasică / finisare ecologică a ţesăturilor denim 
în vederea determinării principalilor indicatori 
de calitate ai apelor uzate rezultate pe varianta 
de proces tehnologic. S-au prelevat probe de apă şi 
s-au efectuat analizele (tabelul 2) la un laborator 
acreditat RENAR cu care lucrează Parcul Tehno-
logic şi Industrial Giurgiu Nord. 

 
Tabelul 2 

Caracterizarea indicatorilor de calitate ai apelor uzate rezultate de la procesele de finisare a ţesăturii denim  
vopsite cu coloranţi de sulf 

Indicator pH 
Materii în 
suspensie 

CBO5 CCOCr NH4
+ 

Sulfuri si 
hidrogen 
sulfurat 

Sulfaţi
Clor 

rezidual 
liber 

Deter-
genti 

Reziduu 
fix 

Valori NTPA, 
002/2005 

6,5-8,5 350 mg/l 300 mg O2/l 500 mgO2/l 30 mg/l 1,0 mg/l 2 mg/l 0,1 mg/l 25 mg/l  

Tehnologie 
clasică 

12,1 962 4424,6 7742,8 1,94 1,94 128,6 1,48 120 2384 

Tehnologie 
ecologică 

8,1 330 410 610 1,14 0,9 3,4 0,9 35 350 

Eficienţă 
ecologică, % 

33 68 91 92 41 54 97 39 71 85 

Legenda: U.1 –UCO proba 1 vopsire clasică cu coloranţi de sulf; U.2 – UCO proba 2 vopsire ecologică cu coloranţi DIRESUL prin 
procedeul PAD – OX. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4. Grafic comparativ privind indicatorii de calitate  
ai apelor uzate pentru parametrul „pH”. 

 
 

 
 
 
 
 
 

U.1 - UCO proba 1 vopsire clasică cu coloranţi de sulf 
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Fig. 5. Grafic comparativ privind indicatorii  
de calitate ai apelor uzate pentru parametrul 

„materiile în suspensie”. 
 
 

 
 

U.1 - UCO proba 1 vopsire clasică cu coloranţi de sulf 
 

  

 
 
 
 

Fig. 6. Grafic comparativ privind indicatorii  
de calitate ai apelor uzate pentru parametrul 

„CBO5”. 
 
 
 
 
 

 

U.1 - UCO proba 1 vopsire clasică cu coloranţi de sulf 
 

 

 
 
 
 
 

Fig. 7. Grafic comparativ privind indicatorii de 
calitate ai apelor uzate pentru parametrul „CCOCr”. 

 
 
 
 
 
 
 

U.1 - UCO proba 1 vopsire clasică cu coloranţi de sulf 
 

 

  
 
 
 
 
 

Fig. 8. Grafic comparativ privind indicatorii de 
calitate ai apelor uzate pentru parametrul „NH4

+” 
 
 
 
 
 
 

U.1 - UCO proba 1 vopsire clasică cu coloranţi de sulf 
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Fig. 9. Grafic comparativ privind indicatorii de 
calitate ai apelor uzate pentru parametrul „Sulfuri 

şi hidrogen sulfurat”. 
 
 
 
 
 
 

U.1 - UCO proba 1 vopsire clasică cu coloranţi de sulf 
 

 
 
 
 
 

Fig. 10. Grafic comparativ privind indicatorii de calitate 
 ai apelor uzate pentru parametrul „Sulfaţi”. 

 
 
 
 
 
 
 

 
U.1 - UCO proba 1 vopsire clasică cu coloranţi de sulf 

 
 
 
 
 

 
Fig. 11. Grafic comparativ privind indicatorii de calitate ai 

apelor uzate pentru parametrul „Clor rezidual liber”. 
 
 
 
 
 
 

 

U.1 - UCO proba 1 vopsire clasică cu coloranţi de sulf 
 

 
 
 
 
 

Fig. 12. Grafic comparativ privind indicatorii de 
calitate ai apelor uzate pentru parametrul „Detergenţi” 
 
 
 
 
 
 

 
U.1 - UCO proba 1 vopsire clasică cu coloranţi de sulf 
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Fig. 13. Grafic comparativ privind indicatorii de calitate  
ai apelor uzate pentru parametrul „Reziduu fix”. 

 
 
 
 

 

 
U.1 - UCO proba 1 vopsire clasică cu coloranţi de sulf 

 

 
 
 
 

 
Fig. 14. Grafic comparativ privind eficienţa ecologică prin 

utilizarea tehnologiei ecologice. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

CONCLUZII 

Experimentările tehnologice s-au concretizat ]n: 
 Realizarea soluţiilor tehnologice cu impact 

redus asupra mediului pentru pregătirea prelimi-
nară, vopsirea şi finisarea finală a materialelor 
textile. 

 Utilizarea enzimelor din noua generaţie, cu 
specificitate şi puritate ridicată, pentru: tratamentele 
preliminare de hidrofilizare a fibrelor de bumbac, 
prin îndepărtarea impurităţilor necelulozice cu en-
zime pectinolitice, ca alternativă a tratamentului 
alcalin la cald, mare consumator de energie şi cu 
impact negativ asupra mediului, prin cantitatea mare 
de alcalii, tenside, sechestranţi de ioni şi agenţi 
reducători utilizaţi. 

 Utilizarea unor auxiliari chimici cu acţiune 
multiplă pentru hidrofilizarea fibrelor de bumbac, 
prin cumularea unor faze tehnologice, în vederea 
reducerii duratei procesului, a consumurilor de apă 
şi energie, creşterea productivităţii şi scăderea costu-
rilor de fabricaţie. 
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