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REZUMAT. Apele reziduale din secţiile de finisare textilă sunt intens poluate datorită agenţilor auxiliari și 
coloranţilor utilizaţi într-o multitudine de operaţii chimice. În general, calitatea apelor uzate şi compoziţia 
acestora sunt foarte variate, necesitând tratamente adecvate de epurare. Pentru evaluarea calităţii efluenţilor s-a 
realizat studiul comparativ al caracteristicilor apelor uzate și nămolurilor rezultate din staţia locală de tratare 
fizico-chimică și indicatorii prevăzuţi conform reglementărilor în vigoare. Prin procese de electrocoagulare și 
floculare se obţine un nivel avansat de reducere a poluanţilor din apele reziduale și se apreciază oportunitatea 
valorificării ulterioare a nămolului. 

Cuvinte cheie: Materiale textile, finisare chimică, ape uzate textile, instalaţie de tratare fizico-chimică, nămoluri 
de epurare, indicatori de calitate, standarde si reglementări legislative, protecţia mediului. 

ABSTRACT. Wastewater from textile finishing departments is heavily polluted due to auxiliaries and dyes used in 
a variety of chemical operations. Generally, wastewater quality and composition are varied, requiring adequate 
wastewater treatment. To measure the quality of effluents it was conducted a comparative study of the 
characteristics of wastewater and sludge resulted from the local physical-chemical treatment plant and the 
indicators stipulated under regulations in force. By using electrocoagulation and flocculation processes it is 
achieved an advanced level of reduction of pollutants in wastewater and it can be forseen the opportunity of 
subsequent recovery of sludge. 

Keywords. Textiles, chemical finishing, textile wastewater, physico-chemical treatment plant, sewage sludge, 
quality indicators, standards and legal regulations, environmental protection. 

1. INTRODUCERE 

Înţeleasă ca o activitate complexă, multidimen-
sională, desfăşurată pe baza principiilor şi elementelor 
strategice care conduc la dezvoltarea durabilă a 
societăţii, protecţia mediului presupune acţiunea 
concentrică şi coordonată a mai multor factori, de 
natură politică, juridico-instituţională, economică 
sau educaţională. 

Epurarea apelor uzate are drept obiectiv reducerea 
concentrației de poluanți, astfel încât să se redea 
mediului acvatic o apă de calitate, care să nu afecteze 
echilibrele naturale şi utilizările sale viitoare (pescuit, 
agrement, alimentaţie, utilizare agricolă sau industrială 
etc.). Epurarea apelor uzate conduce la reținerea și 
formarea unor cantități importante de nămoluri ce 
înglobează atât impuritățile conținute în apele brute, 
cât și cele formate în procesele de epurare. Nămolurile 
astfel formate concentrează poluanții eliminați din 
apă. Nămolurile reprezintă un pericol deosebit 
pentru mediul înconjurător, iar costul prelucrărilor 

intervine cu o pondere mare în valoarea costurilor de 
investiție și exploatare a stațiilor de epurare. 

În procesele de prelucrare a materialelor textile se 
utilizează o mare varietate de substanţe chimice 
(detergenţi, alcalii, acizi, coloranţi, tenside, surfactanți 
etc.) care contribuie la poluarea semnificativă a 
mediului ambiant. Apele reziduale provenite din 
secţiile de finisare textilă pun serioase probleme 
legate de cantitatea de sedimente, pH, temperatură, 
culoare, conţinutul de substanţe organice (coloranți, 
materiale fibroase, tenside, fosfaţi, produse chimice 
auxiliare, albumine, hidraţi de carbon etc.), con-
ţinutul de substanţe anorganice (săruri, acizi, alcalii, 
clor, metale etc.). Emisiile constau din apa folosită 
în operaţiile de prelucrare a materialelor textile, apa 
de clătire și cea de răcire. Apele de clătire pot 
reprezenta între 60% și 70% din consumul total de 
apă. Datorită diversităţii structurii producţiei, 
calitatea apelor uzate variază nu numai de la o 
societate comercială la alta, ci, uneori, în funcţie de 
perioadă, chiar în interiorul aceleiaşi societăţi. 
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În timpul procesului de epurare a apei, produsele 
care induc poluarea sunt eliminate iar apa tratată este 
evacuată în mediu. Toate aceste produse sunt 
suspendate într-o formă mai mult sau mai putin 
concentrată, iar faza lichidă care le conține este 
denumită nămol. 

Din punct de vedere tehnologic, nămolurile se 
consideră ca fază finală a epurării apelor, în care 
sunt înglobate produse ale activităţii metabolice, 
materii prime, produşi intermediari şi produse finite 
ale activităţii industriale. 

Pentru caracterizarea nămolurilor se apelează la 
indicatori generali (umiditate, greutate specifică, pH, 
raport mineral volatil, putere calorică etc.) si indi-
catori specifici (substanțe fertilizante, detergenți, 
metale, uleiuri și grăsimi etc.), în funcție de pro-
veniența apei uzate. Aceștia se completează cu alți 
parametri ce caracterizează modul de comportare a 
nămolurilor la anumite procese de prelucrare (fermen-
tabilitate, filtrabilitate, compresibilitate, flotabilitate) 
etc. 

2. PROCES TEHNOLOGIC DE EPURARE 
LOCALĂ A APELOR UZATE TEXTILE 

Materialele textile sub formă de fire poliamidice, 
fire elastomer, țesături și tricoturi din bumbac, 
țesături din poliester și poliamidă sunt supuse unor 
procese de finisare care cuprind operaţii de 
dezancolare, degresare, curăţire, spălare, albire, 
vopsire, hidrofobizare, ignifugare, emoliere. 

 Apele uzate tehnologice rezultate din stațiile de 
finisare chimică ajung gravimetric în rețeaua 
interioară de canalizare și sunt dirijate în bazinul 
colector, de unde sunt trimise cu ajutorul unei 
pompe în stația de epurare. Instalaţia, special 
proiectată și construită pentru tratarea apelor uzate 
textile, se află într-un spaţiu închis, amenajat şi 
poate procesa până la 125 m3/zi apă uzată. 

În cadrul stației de epurare locală se desfășoară 
următoarele procese fizico-chimice: 

● separarea mecanică a materiilor grosiere; 
● tratarea fizico-chimică prin electrocoagulare, 

neutralizare și floculare; 
● deshidratarea nămolului în filtrul presă; 
● filtrarea apei în filtrul cu nisip și filtrul cu 

cărbune activ. 
În procesul de electrocoagulare a apelor reziduale 

tehnologice/condiționare a nămolului înainte de 
deshidratare sunt implicate substanțe chimice 
minerale, de tipul sărurilor de fier și varului, fierul 
descărcat din electrozii ansamblului de electro-
coagulare și compuși organici de tipul coagulanților 
și floculanților. 

Apa tratată în stația de epurare este apoi deversată 
în canalizarea interioară fiind dirijată spre racordul 

de evacuare în canalizarea Municipiului București 
iar nămolul deshidratat este colectat și evacuat ritmic 
de pe amplasament.  

3. EVALUAREA CALITĂŢII EFLUENŢILOR 
REZULTAŢI DIN STAŢIA DE TRATARE 
FIZICO-CHIMICĂ A APELOR UZATE 
TEXTILE 

 Evaluarea calității apelor uzate și nămolurilor 
rezultate din stația de epurare locală s-a realizat 
conform legislației naționale și internaționale în 
vigoare, luând în considerare standardele și norma-
tivele specifice aplicației. 

 Scopul caracterizării efluenților îl reprezintă 
determinarea măsurii în care valorile indicatorilor de 
calitate se încadrează în limitele maxime admisibile 
prevăzute de legislație. 

 Astfel, valorile parametrilor apelor epurate 
evacuate în canalizarea Municipiului București s-au 
comparat cu limitele prevăzute în Acordul de 
preluare emis de SC APA NOVA SA, HG 
nr. 352/2005, NTPA 002/2005 – Indicatori de 
calitate ai apelor uzate evacuate in retelele de 
canalizare ale localitatilor și HG nr. 351/2005 
modificată și completată de HG nr. 1038/2010. 

 În acest sens, au fost recoltate probe de apă 
uzată înainte de intrare în stația de epurare și la 
ieșirea din canalizarea interioară a institutului și s-au 
efectuat analize de laborator pentru indicatorii de 
calitate menționați în Acordul de preluare, și anume: 
pH, temperatura, materii in suspensie, CCO-Cr, 
CBO5, substanțe extractibile cu solvenți organici, 
detergenți sintetici biodegradabili, benz(a)piren,  
benz(b)fluoranten, benz(k)fluoranten, benz(ghi)perilen, 
indeno(1,2,3-cd)piren, antracen, cadmiu, crom, 
nichel, cupru, plumb, mercur. 

Calitatea nămolului a fost determinată prin 
analiza următorilor parametrii: 

− test de levigare 1:10, arsen, bariu, cadmiu, 
crom total, cupru, mercur, molibden, nichel, plumb, 
stibiu, seleniu, zinc, cloruri, floruri, sulfați, carbon 
organic dizolvat (DOC), total solide dizolvate (TDS) 
– conform Ordin nr. 95/2005 privind stabilirea 
criteriilor de acceptare și procedurilor preliminare de 
acceptare a deșeurilor la depozitare și lista națională 
de deșeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de 
deșeuri; 

– cadmiu, cupru, nichel, plumb, zinc, mercur, 
crom total, cobalt, arsen, hidrocarburi aromatice 
policiclice (HAP), policlorbifenili (PCB), suma 
compușilor organohalogenați (AOX) – conform 
Ordin 344/708/2004 pentru aprobarea Normelor 
tehnice privind protecția mediului și în special a 
solurilor, când se utilizează nămolurile de epurare în 
agricultură; 
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– pH, umiditate, substante volatile, putere calorifică 
superioară, putere calorifică inferioară, substanțe 
minerale, azot, fosfor, calciu, magneziu, potasiu. 

Analizele de laborator s-au efectuat de către un 
laborator acreditat și agreat de SC APA NOVA 
București, pentru 1 probă de apă uzată recoltată din 
bazinul de colectare, 4 probe de apă tratată în stația 
de epurare, 1 probă de nămol recoltat după faza de 
deshidratare. 

3.1. Studiu comparativ al caracteristicilor 
apelor uzate textile și indicatorii 
prevăzuţi conform reglementărilor în 
vigoare 

În tabelul nr. 1 se prezintă sintetic caracterizarea 
comparativă a probelor de apă netratată, tratată și 
indicatorii prevazuți în HG 352/2005 si HG 
1038/2010. 

 
Tabelul 1. Caracterizarea comparativă a probelor de apă uzată netratată (PAN),  

tratată (PAT 1, PAT 2, PAT 3, PAT 4) și indicatorii normați 
 

Nr. 
crt 

Indicator de calitate PAN PAT 1 PAT 2 PAT 3 PAT 4 
Valori maxime 

admise 
1 Temperatura [0C] 18,6 19,2 20,4 19,7 18,3 400C 
2 pH [unitati pH] 6,45 7,71 7,57 8,45 7,78 6,5-8,5 
3 Materii în suspensie [mg/l] 120 36 36 172 40 350 
4 CCO-Cr [mg O2/l] 2016 192 <30 364 <30 500 
5 CBO5 [mg O2/l] 727,4 74,9 7,04 132 3,0 300 
6 Detergenți sintetici 

– anionici [mg/l] 
– neionici [mg/l] 

 
4,42 
3,84 

 
0,270 
0,096 

 
0,37 
0,16 

 
2,45 
1,31 

 
0,21 
0,11 

 
 

25 
7 Substanțe extractibile în eter de 

petrol [mg/l] 
22 23,6 <20 20,8 <20 30 

8 Hidrocarburi policiclice aromatice: 
Benz(a) piren [µg/l] 
 
Benzo(b)fluoranten [µg/l] 
Benzo(k) fluoranten [µg/l] 
 
Benzo(ghi)perilen [µg/l] 
Indeno(1,2,3-cd)-piren [µg/l] 

<0,002 
 
 

<0,018 
<0,005 

 
<0,001 
<0,001 

<0,002 
 
 

<0,005 
<0,005 

 
<0,001 
<0,001 

<0,002 
 
 

<0,005 
<0,005 

 
<0,001 
<0,001 

<0,002 
 
 

<0,005 
<0,005 

 
<0,001 
<0,001 

<0,002 
 
 

<0,005 
<0,005 

 
<0,001 
<0,001 

0,05 
 
 

0,03(suma) 
 
 

0,002 (suma) 

9 Antracen [µg/l] <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,013 0,1 
10 Cadmiu [µg/l] <0,011 <0,011 <0,011 <0,011 <0,011 0 
11 Crom [µg/l] 1,2 1,5 <0,5 0,8 2,1 2,5 
12 Nichel [µg/l] <1 2,1 <1 <1 <1 20 
13 Cupru [µg/l] 0,9 0,7 0,6 1,1 0,9 1,3 
14 Mercur [µg/l] <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0 
15 Plumb [µg/l] <1 1,3 <1 <1 <1 7,2 

 

Rezultate și discuții privind caracterizarea 
comparativă a apelor uzate și indicatorii normați: 
 Proba de apă netratată exprimată prin Consum 

chimic de oxigen (CCO) și Consum biochimic de 
oxigen (CBO5) prezintă încărcare organică foarte 
mare, ce depășește cu mult valorile maxime admise. 
După epurare, valorile acestor indicatori scad de 5-
10 ori, ceea ce demonstrează faptul că tratamentele 
fizico-chimice aplicate apelor tehnologice uzate sunt 
adecvate și eficiente. 
 Valorile indicatorilor de calitate – pH, tempe-

ratura, detergenți sintetici, substanțe extractibile în 
eter de petrol se situează sub valorile maxime 
admise atât pentru probele de apă tratată cât și 
pentru proba de apă uzată netratată. 
 Atât în proba de apă uzată netratată cât și în 

probele de apă tratate supuse determinărilor de 
laborator nu a fost identificată prezența compușilor 

volatili și semivolatili nominalizați în HG 351/2005 
actualizată de HG 1038/2010. 
 Au fost identificate metalele crom, nichel, 

cupru, plumb, ale căror valori sunt toate mai mici 
decât valorile impuse de HG 1038/2010. Prezența 
metalelor nu constituie un pericol de poluare, 
încadrarea în standardele de mediu conducând la 
realizarea obiectivelor de păstrare a calității bune și 
foarte bune a corpurilor de apă. 

3.2. Studiu comparativ al caracteristicilor 
nămolurilor de epurare și indicatorii 
prevăzuţi conform reglementărilor în 
vigoare 

Pentru caracterizarea comparativă a nămolului și 
indicatorii normați de poluare se prezintă rapoartele 
de încercare din tabelele nr. 2 si 3: 
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Tabelul 2. Caracterizarea comparativă a probei de nămol și indicatorii normați conform Ordin nr. 344/2004 
 

Nr. crt. Încercare executată U.M. 
Proba nămol/ 

Valori 
determinate 

Concentrația maximă 
admisibilă conform 

Ordin 344/2004 

Metoda 
de încercare 

1 pH unit. pH 7,53 - SR EN 12176/2000 
2 Umiditate % 63,65 - SR EN 12880/2002 
3 Substanțe volatile % 25,8 - SR EN 12879-02 
4 Substanțe minerale % 74,2 - SR EN 12879-02 
5 Azot total % su 1,13 - SR EN 13342-02 
6 Fosfor total mg/kg s.u 99681 - SR EN 14672/2006 
7 Calciu mg/kg s.u 274981 - STAS 12834/1990 
8 Magneziu mg/kg s.u 1310 - STAS 12833/1990 
9 Potasiu mg/kg s.u 349 - STAS 12678/1988 
10 Cadmiu mg/kg s.u 0,46 10 SR EN ISO 11885-09 
11 Cupru mg/kg s.u 147 500 SR EN ISO 11885-09 
12 Nichel mg/kg s.u 71,5 100 SR EN ISO 11885-09 
13 Plumb mg/kg s.u 3,60 300 SR EN ISO 11885-09 
14 Zinc mg/kg s.u 601 2000 SR EN ISO 11885-09 
15 Mercur mg/kg s.u 0,79 5 SR EN ISO 12846-12 
16 Crom total mg/kg s.u 469 500 SR EN ISO 11885-09 
17 Cobalt mg/kg s.u 5,36 50 SR EN ISO 11885-09 
18 Arsen mg/kg s.u <0,01 10 SR EN ISO 11885-09 
19 Hidrocarburi aromatice policiclice mg/kg s.u 4,37 5 SR ISO 13877-99 

20 
PCB suma compuși 28, 52, 101, 
118, 138, 153, 180 

mg/kg s.u 0,73 0,8 
SR EN ISO 6468-00 
ISO 14507-03 

21 AOX mg/kg s.u 243 500 
SR EN 13370/2004 
SR EN ISO 
9562/2008 

22 Putere calorifică superioară (Qi
sup) 

kcal/kg 752 - 

ISO 1928:2009 
kJ/kg 3148  

23 Putere calorifică inferioară (Qi
inf) 

kcal/kg 355 - 
kJ/kg 1485  

 
Tabelul 3. Caracterizarea comparativă a probei de nămol și indicatorii normați conform Ordin nr. 95/2005 

Test de levigare 1:10 - Testul de levigare a fost realizat conform metodei SR EN 12457/2-2003 
 

Nr. 
crt. 

Încercare executată U.M. 
Proba nămol/ 

Valori determinate
Valori limită pentru 

caracteristicile de levigabilitate 
ale deșeurilor nepericuloase 

Metoda 
de incercare 

L/S =10 L /kg 
1 Arsen mg/kg s.u. <0,01 2 SR EN ISO 11885-09 
2 Bariu mg/kg s.u. 0,13 100 SR EN ISO 11885-09 
3 Cadmiu mg/kg s.u. <0,01 1 SR EN ISO 11885-09 
4 Crom total mg/kg s.u. 0,39 10 SR EN ISO 11885-09 
5 Cupru mg/kg s.u. 0,19 50 SR EN ISO 11885-09 
6 Mercur mg/kg s.u <0,01 0,2 SR EN ISO 12846/12 
7 Molibden mg/kg s.u. 0,04 10 SR EN ISO 11885-09 
8 Nichel mg/kg s.u. 0,21 10 SR EN ISO 11885-09 
9 Plumb mg/kg s.u. <0,05 10 SR EN ISO 11885-09 
10 Stibiu mg/kg s.u. <0,1 0,7 SR EN ISO 11885-09 
11 Seleniu mg/kg s.u. <0,05 0,5 SR EN ISO 11885-09 
12 Zinc mg/kg s.u. 0,97 50 SR EN ISO 11885-09 
13 Cloruri mg/kg s.u. 347,9 15.000 SR ISO 9297-01 
14 Fluoruri mg/kg s.u. 0,48 150 SR ISO 10359/1-01 
15 Sulfati mg/kg s.u. 376,6 20.000 EPA 427C 
16 DOC mg/kg s.u. 265,26 800 SR EN 1484-06 
17 Total solide dizolvate (TDS) mg/kg s.u. 2220 60.000 STAS 9187-84 

 

Rezultate și discuții privind caracterizarea 
comparativă a nămolului și indicatorii normați. 
Calitatea probei de nămol supusă încercărilor s-a 
apreciat din punct de vedere al caracteristicilor fizice 
și chimice în scopul evaluării posibilităților de 
tratare și utilizare/valorificare. 

● Evaluarea probei de nămol din punct de 
vedere al caracteristicilor fizice: 

− Culoarea neagră a nămolului este specifică 
nămolurilor rezultate în urma precipitării chimice cu 
ajutorul sărurilor metalice. La suprafață, nămolul 
este roșiatic datorită conținutului bogat în fier. 
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− Mirosul nămolului chimic este neplăcut. 
− Nămolul chimic are aspect noroios. Datorită 

conținutului în clorură ferică, aspectul acestuia este 
gelatinos. Prin depozitare o perioadă mai mare de 
timp, nămolul fermentează, se produc gaze care sunt 
eliberate în mediul lichid iar volumul acestuia crește. 

− Umiditatea probei de nămol este de 63,65% și 
reprezintă conținutul de apă din nămol. Nămolul cu 
o umiditate mai mică de 65% poate fi depozitat în 
depozite de deșeuri (HG nr. 349/2005). Valoarea 
umidității probei de nămol relevă un nivel cores-
punzător de deshidratare al acestuia, raportat la 
procesul tehnologic utilizat. În general, pentru 
utilizarea nămolului la generarea de energie în fabricile 
de ciment sunt necesare tratamente suplimentare de 
uscare pentru a reduce costurile de transport și taxele 
de admisie a nămolului, cerute de fabricile de 
ciment. 

− Substanța uscată (Materiile solide totale) este 
alcătuită din materii solide minerale și materii solide 
organice (volatile) și este, în cazul probei de 
analizat, de 36,35%. Se consideră că un nămol cu un 
conținut de peste 85% substanță uscată este un 
nămol bine uscat iar un nămol cu 25-40% substanță 
uscată este un nămol deshidratat. Conținutul de 
substanță uscată al probei de nămol indică un nivel 
ridicat de deshidratare realizat de filtrul presă și un 
randament corespunzător al epurării. 

− Puterea calorică a nămolului depinde de 
conținutul în substanță organică (substanțe volatile). 
În conformitate cu OM nr. 756/2004 pentru aprobarea 
Normativului tehnic privind incinerarea deşeurilor, 
puterea calorică inferioară la nămolurile nefermentate 
poate fi de cca. 22.000 kJ/kg în relație cu conținutul în 
substanțe organice din substanța uscată. Auto-
susținerea combustiei pentru nămolul netratat se 
realizează de la o putere calorică inferioară mai mare 
de 4.800 kJ/kg. În cazul nostru, nămolul având o 
putere calorică inferioară de 1480 kJ/kg, se poate 
considera că acesta nu prezintă potențial energetic. El 
ar putea fi amestecat cu deșeurile menajere (care fac 
parte din resursele energetice secundare combustibile) 
și incinerat împreună cu acestea. 

● Evaluarea probei de nămol din punct de 
vedere al caracteristicilor chimice: 

− pH-ul probei de nămol se încadrează în 
intervalul 7-7,5 unit. pH, specific fermentării 
metanice în mediu slab alcalin. Pentru depozitare, 
pH-ul ar trebui să fie de minim 6 iar pentru utilizare 
în agricultură, mai mare de 6,5. Din punctul de 
vedere al acestui indicator, nămolul analizat poate fi 
depozitat în depozite de deșeuri, utilizat în 
agricultură sau prelucrat prin fermentare anaerobă. 

− Valoarea indicatorului mineral/volatil (M/V) 
reprezintă un criteriu în funcție de care se pot selecta 
procedeele de prelucrare. Astfel, pentru M/V ˃ 1 
nămolul este mineral și poate fi prelucrat prin 

procedee fizico-chimice, spre deosebire de nămolurile 
organice care sunt putrescibile iar stabilizarea lor se 
realizează, mai ales, pe cale biologică. De asemenea, 
pentru recomandarea nămolului pentru agricultură, 
acesta ar trebui să aibă o compoziție predominant 
organică și un conținut ridicat de nutrienți. Din acest 
punct de vedere, nămolul de față nu poate fi utilizat 
în agricultură. 

− Metalele grele condiționează utilizarea agricolă 
a nămolului. Nămolul analizat prezintă un conținut 
redus de metale grele, nedepășind limitele admisibile 
pentru utilizarea în agricultură. Pentru evitarea 
poluării aerului și a reziduurilor finale din centralele 
termice este necesară o limitare a concentrației de 
metale grele, în special a elementelor volatile, cum 
ar fi mercurul. De asemenea, în afară de metalele 
grele, la incinerarea nămolurilor industriale se ține 
cont și de valoarea calorică, conținutul de apă, 
conținutul de halogeni, conținutul de sulf și azot, 
conținutul de compuși organici termostabili (de 
exemplu, hidrocarburi policiclice aromatice). În ceea 
ce privește conținutul redus de metale grele, 
halogeni, sulf, azot, HAP, nămolul analizat poate fi 
valorificat prin co-incinerare în fabricile de ciment. 

− Contaminanții organici: AOX (compuși 
organici halogenați adsorbabili), HAP (hidrocarburi 
aromatice policiclice), PCB (bifenili policlorurați și 
clorobenzeni) prezenți în proba de nămol au valori 
sub limitele admise. Încadrarea acestor indicatori de 
calitate (AOX, HAP, PCB) în limitele prevăzute în 
normative, permite utilizarea nămolului atât în 
agricultură, cât și pentru depozitare sau incinerare. 
Proba de nămol poate fi considerată, din punctul de 
vedere al conținutului de substanțe periculoase, ca 
fiind un deșeu care nu prezintă periculozitate 
semnificativă. 

− Total Solide Dizolvate (TDS) reprezintă suma 
tuturor materiilor organice și anorganice conținute 
într-un lichid sub formă de molecule, ioni sau 
microgranule (suspensii coloidale). În general, 
dimensiunea acestor solide trebuie sa fie suficient de 
mică pentru a trece printr-o sită cu ochiuri de 2 
micrometri. TDS este un indicator al existenței 
poluanților din levigat. Nămolul analizat, având o 
valoare foarte mică a TDS, nu va produce, în cazul 
depozitării în depozitele municipale de deșeuri, 
poluarea apei subterane sau a apelor de suprafață. 

− Carbon organic dizolvat reprezintă partea de 
carbon organic din apă care nu poate fi eliminată 
printr-un procedeu de filtrare specific. Acest para-
metru oferă informații asupra conținutului de materii 
organice naturale. Nămolul analizat poate fi 
considerat ca fiind conform cu criteriile de acceptare 
pentru DOC. 

− Proba de nămol îndeplinește criteriile de accepta-
re la depozitare în depozite controlate de deșeuri 
municipale, conform Ordinului nr. 95/2005. Testele 
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efectuate pe proba de levigat 1:10 corespund 
valorilor limită ale caracteristicilor de levigabilitate 
ale deșeurilor nepericuloase. 

4. CONCLUZII 

Calitatea nămolului este determinată de starea de 
funcționare a stației de epurare și de nivelul de 
tratare (condiționare chimică și deshidratare) a 
nămolului. În acest sens, se poate spune că stația de 
epurare fizico-chimică oferă un grad bun de 
prelucrare atât a apelor uzate cât și a nămolului. 

Nămolul este clasificat în mod oficial ca deșeu, 
însă, în conformitate cu ierarhia gestionării deșeurilor, 
politica acceptată este de a utiliza nămolul în mod 
benefic ori de câte ori este fezabil, fie ca fertilizator 
organic pe terenuri, fie ca sursă de energie 
recuperată prin combustie. Utilizarea nămolului în 
agricultură este privită ca fiind una dintre cele mai 
durabile opțiuni de gestionare a acestuia, fiind 
reglementată prin OM nr. 344/2004 ce transpune 
Directiva CE 86/278/CEE pentru protecția mediului 

și în special a solului, atunci când nămolul este 
utilizat în agricultură. 

Prin comparație, celelalte opțiuni de utilizare sau 
eliminare a nămolului sunt relativ simple din punct 
de vedere instituțional și operațional cât și din 
perspectiva operatorului stației de epurare, deoarece 
este necesară doar transportarea nămolului către o 
parte terță ce își va asuma responsabilitatea ulterioară 
pentru gestionarea nămolului. Asemenea facilități 
presupun co-procesarea nămolului în fabricile de 
ciment, compostarea nămolului cu deșeurile solide 
sau evacuarea acestuia în depozitele de deșeuri solide. 
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