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REZUMAT. Utilizarea tehnologiilor convenţionale pentru epurarea apelor uzate generate de industria textilă 
ridică probleme din ce în ce mai grave inginerilor de mediu din cauza restricţiilor din ce în ce mai dure de 
deversare a efluenţilor impuse prin legislaţia de mediu. Din acest motiv se caută atât noi procedee de epurare 
cu eficienţe cât mai ridicate, dar şi reducerea poluării încă din procesul de producţie prin utilizarea unor 
coloranţi şi procedee de vopsire cu impact minim asupra poluării apelor. Lucrarea de faţă prezintă un nou 
procedeu ecologic de vopsire cu impact minim asupra apelor uzate generate. 

Cuvinte cheie: enzime, epurare apă uzată, biotehnologie, industria textilă, vopsire. 

ABSTRACT. The use of conventional textile wastewater treatment processes becomes drastically challenged to 
environmental engineers with increasing more and more restrictive effluent quality by water authorities. That 
is why the researchers seek new and efficient methods for wastewater treatment and new dyeing processes 
and ecological dyes. This paper presents a new ecological method for textile dyeing with minimal impact upon 
generated wastewaters. 

Keywords: enzymes, wastewater treatment, biotechnology, textile industry, dyeing. 

1. INTRODUCERE 

În industria textilă şi în special în procesele de 
vopsire şi finisare, cea mai des utilizată „materie 
primă” este apa; o resursă ce a devenit aproape 
epuizată şi în acelaşi timp atât de necesară, motiv 
pentru care trebuie utilizată raţional pentru asigura-
rea unei dezvoltări durabile. În decursul ultimilor 
ani, consumul de apă utilizat la vopsire a scăzut 
semnificativ, funcţie de tipul de aparat de vopsire, 
sistemul / procedeul de vopsire. Prin optimizare, este 
de exemplu posibil să se reducă consumul de apă 
până la 25 - 40 l/kg  bumbac la vopsirea cu coloranţi 
reactivi şi de sulf. În literatura de specialitate se 
întâlnesc valori ale consumului de apă cuprins între 
100 – 150 l/kg  bumbac, valori care s-au redus 
gradat prin dezvoltarea maşinilor de vopsire tip jet şi 
a sistemelor de vopsire la hidromodul scăzut. Toate 
procesele de vopsire în care se utilizează coloranţi, 
necesită un consum foarte ridicat de apă, pentru 
eliminarea colorantului nefixat pe fibră şi a colo-
rantului hidrolizat. Pe lângă problema consumului 
mare de apă, impurificarea apelor uzate provenite 
din vopsitorii este principala problemă pe care o 
întâmpină industria textilă. 

Profilul ecologic al coloranţilor de sulf a fost 
decisiv îmbunătăţit prin introducerea noilor coloranţi 
de sulf ecologici şi a agenţilor reducători alternativi.  

Coloranţii clasici (pulbere sau lichizi) au fost 
înlocuiţi prin: 

– coloranţi de sulf în forma preredusă (formula 
lichidă cu un conţinut de sulf sub 1%); 

– coloranţi în forma nepreredusă fără sulf (solu-
bili în apă în forma oxidată) (DyStar); 

– coloranţi în forma nepreredusă fără sulf dis-
persaţi şi stabilizaţi (sub formă lichidă sau pulbere), 
(DyStar); 

– coloranţi în forma nepreredusă fără sulf (sus-
pensie stabilă) (Clariant) 

Spre deosebire de coloranţii de sulf convenţionali 
care au un potenţial reducător scăzut, toate tipurile 
de coloranţi menţionate mai sus pot fi utilizaţi fără 
adăugare de sulfură de sodiu (în formă lichidă pre-
redusă mai există totuşi o mică cantitate de sulfură 
de sodiu în formulă). DyStar utilizează următoarele 
sisteme binare pentru solubilizarea colorantului de 
sulf: combinaţii de ditionit / glucoză; combinaţii de 
hidroxiacetonă / glucoza; acid formamidin sulfinic / 
glucoză.  

Glucoza este adăugată la ditionitul de sodiu pentru 
a preveni o suprareducere a colorantului. Adăugarea 
glucozei poate fi omisă în cazul în care se utilizează 
coloranţi în forma nepreredusă fără sulf dispersaţi şi 
stabilizaţi (sub formă lichidă sau pulbere). Pentru 
varianta cu coloranţi în forma nepreredusă fără sulf-
suspensie stabilă, etapa de reducere poate fi realizată 
doar cu glucoză. 
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Pe lângă problemele cauzate de către sulful din 
colorant sau din agentul reeducator (sulfura de Na) 
mai există şi o altă problemă generată de dicromatul 
de sodiu ca agent de oxidare a colorantului. Dicromatul 
de sodiu a fost complet înlocuit cu apa oxigenată, 
bromat, iodat sau clorură de sodiu.  

Agentul de oxidare preferat rămâne peroxidul de 
hidrogen. Bromatul, iodatul sau clorura generează 
AOX. Cu toate acestea ele nu sunt compuşi organo-
halogenaţi (doar produsele pe bază de clorură care 
fie conţin clor sau ţl utilizează ca activator conduc la 
creşterea riscantă a AOX).  

 Utilizarea coloranţilor fără sulf în formulă sau cu 
o cantitate scăzută de sulf şi utilizarea agenţilor 
reductori fără sulf, conduc la un conţinut redus de 
sulf în apele reziduale deversate.  

2. PROCEDEUL ECOLOGIC DE VOPSIRE 
CU COLORANŢI DE SULF CU GRAD 
MARE DE EPUIZARE  

Procedeul a fost experimentat şi este recomandat 
a se utiliza în producţia industrială. 

S-a dezvoltat un proces continuu, versatil, pentru 
vopsirea cu coloranţi de sulfecologici , caracterizat 
prin: consum minim de apă; cantitate scăzută de apă 
reziduală; „zero” colorant în apa reziduală. 

Procesul continuu de vopsire cu coloranti de sulf 
cu grad mare de epuizare  este adaptabil şi proce-
sului 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 acolo-
ranţii reactivi vinilsulfonici sau fulardare-vaporizare 
cu coloranţi de sulf), conduce la o scădere a consu-
mului de apă de aproximativ 90%. 

Coloranţii de sulf sunt apreciaţi pentru rezisten-
ţele foarte bune la spălare. De asemenea, vopsirile 
cu coloranţi de sulf sunt rezistente la tratamentele de 
albire uzuale cu apă oxigenată, hipoclorit de sodiu şi 
perborat. Dezavantajul principal îl constituie dome-
niul restrâns de culori al gamei de coloranţi de sulf, 
aceştia fiind preferaţi pentru tonurile închise şi mate.  

În mod convenţional, coloranţii de sulf sunt 
solubilizaţi prin reducerea colorantului în prezenta 
sodei calcinate sau a NaOH şi a sulfurii de sodiu la 
temperatura de fierbere. Aceştia sunt aplicaţi pe ma-
terialele din bumbac în formă redusă a colorantului 
de sulf. Insolubilizarea colorantului de sulf la forma 
iniţială se realizează după vopsirea propriu-zisă prin 
tratamente de oxidare a colorantului. 

Sulfura de sodiu este foarte toxică şi prezintă un 
grad ridicat de poluare datorită bioxidului de sulf 
(urât mirositor) care rezultă din reacţia de reducere a 
colorantului. Coloranţii de sulf insolubili în apă, pot 

fi înlocuiţi cu forma lor solubilă de coloranţi de sulf 
pre-reduşi care nu necesită operaţia de solubilizare 
în prezenţa sulfurii de sodiu.  

S-a încercat înlocuirea sulfurii de sodiu cu glucoză 
sau melasă, caz în care s-a observat o uşoară creştere 
a CBO5, miros mai slab decât în cazul utilizării 
sulfurii de sodiu ca agent reducător, apele uzate 
putând fi tratate mai eficient. 

Procedeul  ECOLOGIC  poate fi aplicat pe o linie 
continuă clasică formată dintr-un fulard şi 3 - 4 căzi 
pentru  fixare şi o cadă pentru clătire finală. Din punct 
de vedere chimic, cheia procesului constă în grupările 
reactive chinonice ale moleculei colorantului de sulf 
şi a mărimii moleculei de colorant (cvasi polimerice), 
ce favorizează blocarea acesteia în fibră. 

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

colorant; 
– faza 2: migrarea – asigură difuzia colorantului 

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

fibră şi developarea  cu ajutorul a 3 produse: acid - 
previne dispersarea colorantului în flotă şi asigura 
ph-ul pentru oxidare; oxidant – developarea grupări-
lor chinonice pentru realizarea nuanţei finale; fixator – 
reacţionează cu grupele tiolice ale colorantului şi cu 
fibra, fixând colorantul printr-o legătura ionică; 

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

Reţeta procesului ecologic cu coloranii de sulf cu 
grad mare de epuizare: 

– 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 (dispersant/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 fibră şi apoi este 
developat într-o baie separată, utilizarea electrolitu-
lui neutru (sulfat de sodiu cristalizat) previne desorbţia 
colorantului din fibră 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. 

Rezistenţele vopsirilor în cazul utilizării proce-
deului ecologic cu coloranii de sulf cu grad mare de 
epuizare sunt comparabile cu cele obţinute prin 
procedeul clasic de vopsire cu coloranţi de sulf, cu 
excepţia rezistenţei 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.  



70

Fig. 1. Proc
sunt fix

3. ANALI
A INDI
AI APE

Aceasta 
cesele de 
ţesăturilor D

În veder
calitate ai 
proces tehn
acest sens, 
clasici cât ş
epuizare. T
textile exist

cedeul ecologic
xate în fibră şi a

ZA  COMP
ICATORIL
ELOR UZA

se referă la
finisare cla

DENIM. 
rea determină

apelor uzat
ologic s-au r

s-au realiz
şi cu colora

Testele s-au r
tente pe platf

F

EDUCAŢ

 
c de vopsire. M
apoi oxidate şi i

 

PARATIVĂ
OR DE CA

ATE  

a apele rezu
asică / finis

ării principal
te rezultate 
realizat studi
zat vopsiri a
anţi de sulf c
realizat în c
forma Parcul

Fig. 2. Schema

ŢIE, CERCET

oleculele neleg
insolubilizate. 

Ă  
ALITATE  

ultate de la 
sare ecologi

lilor indicato
pe variante

i comparativ
atât cu colo
cu grad mar
adrul societă
lui Tehnolog

a tehnologică a s

TARE, PROG

 

gate  

pro-
că a 

ori de 
e de 

ve. În 
oranţi 
re de 
ăţilor 

gic şi  

Indu
prev
preia
pe p
pale

S
s-au
acre
cazu
colo
indic
97)%
uzat
Can
iar v
zută

C
calit
finis
Rezu
se p
apel
efici

A
calit
te şi
noul
colo

–
proc
a co
duct
vops
vops

–
de a
flote
cons
97%
redu

 

 

staţiei de epura

GRES TEHN

Bulet

ustrial Giur
văzut cu o st
a apele uzate
platformă. S
ele trepte de t
S-au prelevat
u efectuat a
editate. S-au 
ul utilizării t
oranţi de su
catorii de ca
% reduşi faţ
te rezultate d
titatea de su
valoarea pH-
ă în normativ
Caracterizare
tate ai apelor
sare a ţesătur
ultatele obţin

prezintă comp
lor uzate gen
ienţa ecologi
Analiza com
tate ai apelor
i a proceselo
lui procedeu

oranţi cu grad
– avantaje t
cesului; repro
olorantului; 
tivitate ridic
sire de la pa
sirilor. 
– avantaje ec
auxiliari chim
elor reziduale
sum foarte sc

% apă; reducer
ucerea cantită

are situate pe pla

NOLOGIC 

tinul AGIR nr

giu Nord 
taţie de epur
e generate de
chema staţie
tratare este re
t probe de ap
analizele în
obţinut rezu

tehnologiei d
ulf cu grad 
alitate ai ape
ţă de indica
de la tehnol
ulfaţi s-a red
-ul se încadr

vele actuale. 
ea comparat
r uzate rezul
rii denim vop
nute sunt cup
parativ  redu
nerate de no
ică a acestuia

mparativă a 
r uzate, a ma

or tehnologic
u ecologic de
d mare de epu
tehnice: flex
oductibilitate 
proces ecolo
ată; modific
artidă la part

conomice şi 
mici cu cca. 
, economii la

căzut de apă, 
rea poluanţilo
ţii de nămol c

atforma PTIGN

r. 3/2014 ● iul

(PTIGN). 
urare a apelo
e societăţile 
ei de epurar
eprezentată î

pă pentru cele
n cadrul la
ultate mult m
de vopsire e
mare de e

ei uzate au 
atorii de cali
logia de vop
dus semnific
rează în valo

tivă a indic
ltate de la te
psite cu colo
prinse in tab
ucerea impac
oul proces d
a. 
valorii indi

aterialelor tex
ce a evidenţia
e vopsire a d
puizare. 
xibilitatea şi
foarte bună; 
ogic; timp r

care redusă a
rtidă; rezisten

ecologice: co
40%; colora

a tratarea apel
economie de
or din ape  cu
cu (10 - 20%

 

N. 

lie-septembrie

Parcul este
or uzate care
textile aflate

re cu princi-
în figura 2. 
e 2 situaţii şi

aboratoarelor
mai bune în
ecologică cu
epuizare, iar
fost cu (33-
itate ai apei

psire clasică.
cativ (97%),
oarea prevă-

catorilor de
ehnologia de
oranţi de sulf
belul 1, unde
ctului asupra
de vopsire si

icatorilor de
xtile rezulta-
at avantajele

denimului cu

 simplitatea
fixare 100%

redus / pro-
a nuanţei de
nţe bune ale

onsum redus
area redusă a
lor reziduale;

e aproximativ
u (15 - 25)%;
).  

 

e 

e 
e 
e 
-

i 
r 
n 
u 
r 
-
i 
. 
, 
-

e 
e 
f 
e 
a 
i 

e 
-
e 
u 

a 
% 
-
e 
e 

s 
a 
; 
v 
; 



CERCETĂRI ÎN DOMENIUL VOPSIRII ECOLOGICE A MATERIALELOR TEXTILE CELULOZICE 

 

Buletinul AGIR nr. 3/2014 ● iulie-septembrie 71

Tabelul 1 
 

Indicator pH Materii în 
suspensie 

CBO5 CCOCr NH4
+ Sulfuri si 

hidrogen 
sulfurat 

Sulfaţi Clor 
rezidual 

liber 

Detergenţi Reziduu 
fix 

Valori  NTPA 
002/2005 

6,5-8,5 350 mg/l 300 mgO2/l
 

500 mgO2/l
 

30 mg/l 1,0 mg/l 2 mg/l 0,1 mg/l 25 mg/l  

Tehnologie clasică 12,14 962 4424,6 7742,8 1,94 1,94 128,64 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 
 

4. CONCLUZII 

Exigentele exprimate în prezent privind imple-
mentarea Aqui-ul comunitar de mediu referitor la 
calitatea apelor uzate cât şi concluziile noastre din 
cercetările prezentate impun:  

– reevaluarea şi ecologizarea proceselor tehnolo-
gice de finisare, utilizarea celor mai bune tehnici 
disponibile în industria de prelucrare şi finisare textilă; 

– înlocuirea coloranţilor cu grad de epuizare scă-
zut, biodegradabilitate redusă cu coloranţi ecologici 
şi grad mare de epuizare; 

– reducerea consumului de apă şi soluţii pentru 
refolosirea acesteia în procesele industriale. 
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Mulţumiri 

Rezultatele prezentate în acest articol au fost 
obţinute ca urmare a implementării proiectului 
„Sisteme integrate de monitorizare şi control a apelor 
uzate, calităţii şi siguranţei produselor textile 
comercializate în România şi Bulgaria”, Acronim – 
”ENVICONTEH”  cod-129, derulat în cadrul Pro-
gramului de Cooperare Transfrontalieră România-
Bulgaria. 
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